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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT
- Identificació de la sessió.
Número: 5/2019
Caràcter: ordinari
Data: 12 de juny de 2019
Horari: de 19:00 a 19:15 hores
Lloc: Sala de plens de la Casa Consistorial
- Assistents.
Magí Baltà Ventura, alcalde e.f.
Enric París Daran, 1r tinent d’alcalde e.f.
Judit García Baltà
Joan Pijuan Pardell, regidors/res e.f. d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
Ana Elena Alfageme Ruiz, secretària
Excusen la seva assistència el regidors Josep Maria Remolà Anglès i les regidores Maria Sahún
Jové i Vanesa Sans Rosich.
- Ordre del dia.
1.- Aprovació de les actes de les sessions ordinària i extraordinàries anteriors.
- Desenvolupament de la sessió.
A la Sala de sessions de l’Ajuntament de Blancafort es reuneix el Ple en sessió extraordinària i
primera convocatòria, a les 19:00 hores del dia 12 de juny de 2019.
Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, obre l’acte el senyor
alcalde indicant que d’acord amb el que disposa l’article 36 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, essent el tercer dia anterior a l’assenyalat per a
la sessió constitutiva de la nova corporació, cal tractar l’únic punt existent a l’ordre del dia,
adoptant-se el següent acord:

1.- Aprovació de les actes de les sessions ordinària i extraordinàries anteriors.
El senyor alcalde pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular alguna observació a
les actes de les sessions ordinària núm. 1/2019, corresponent al dia 19 de març de 2019, i
extraordinàries anteriors núms. 2/2019, 3/2019 i 4/2019 dels dies 30 de març, 29 d’abril i 16 de
maig respectivament, que s’han distribuït amb la convocatòria. No es formula cap observació i
s’aproven per unanimitat dels 4 regidors assistents.
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I no havent més assumptes que tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les 19:15 hores del dia
al començament indicat. En dono fe.

L’alcalde e.f.

La secretària

Magí Baltà Ventura

Ana Elena Alfageme Ruiz

