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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT
- Identificació de la sessió.
Número: 4/2015
Caràcter: constitució del nou ajuntament
Data: 13/06/2015
Horari: de 16:05 a 16:55 hores
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament de Blancafort
- Assistents.
Magí Baltà Ventura
Enric París Daran
Josep Maria Remolà Anglès
Maria Sahun Jové
Joan Pijuan Pardell
Vanesa Sans Rosich
Judit García Baltà
els quals han estat proclamats regidors electes per la Junta Electoral de Zona de Valls, com a
resultat de les eleccions locals celebrades els passat dia 24 de maig de 2015, assistint el secretari
de la corporació, Vicenç Oliveres Prats, a l’objecte de celebrar la sessió constitutiva de
l’Ajuntament de Blancafort.
- Ordre del dia.
1.- Constitució de la mesa d’edat.
2.- Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes.
3.- Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la corporació.
4.- Elecció de l’alcalde.
5.- Jurament o promesa de l’alcalde electe i presa de possessió del seu càrrec.
6.- Donar compte de les existències de valors dipositats i de l’ inventari de béns.
7.- Acte de cloenda de la sessió.
- Desenvolupament de la sessió.
A la sala de plens de l’Ajuntament de Blancafort, a les 16:05 hores del dia 13 de juny de 2015.
1.- Constitució de la mesa d’edat.
A requeriment del secretari de la corporació, es constitueix la mesa d’edat d’acord amb el que
disposen els articles 37.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l’art. 195 de la
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. La mesa queda integrada pel
regidor de més edat, senyor Magí Baltà Ventura, que actuarà com a president, i la regidora de
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menor edat, senyora Judit García Baltà, que actuarà com a vocal. Com a secretari, hi actuarà el de
la corporació, senyor Vicenç Oliveres Prats.
2.- Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes.
A continuació, per ordre de la presidència, es llegeixen les disposicions referents a l’acte de
constitució del nou Ajuntament, així com el resum general de les eleccions a regidors i la relació
dels que han estat proclamats electes per l’única llista presentada i han obtingut llocs, que és com
segueix:
- Resultat de les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015 a Blancafort:
Número d’electors:
335
Número de votants:
208
Vots en blanc:
16
Vots nuls:
13
Vots a candidatures: ERC. – AM.: 179 vots
- Regidors elegits per la candidatura Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal: Magí Baltà Ventura, Enric París Daran, Josep M. Remolà Anglès, Maria Sahun
Jové, Joan Pijuan Pardell, Vanesa Sans Rosich i Judit García Baltà.
Seguidament, la mesa comprova les credencials dels regidors i de les regidores electes, d’acord
amb les certificacions rebudes de la Junta Electoral de Zona de Valls, així com la personalitat
dels assistents i, tenint en compte que hi són els set regidors que representen la majoria absoluta
dels proclamats que corresponen a aquest Ajuntament, el president de la mesa procedeix tot
seguit a la constitució de la corporació.
3.- Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la
corporació.
El secretari nomena per ordre alfabètic els membres electes perquè, de conformitat amb el Reial
decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques, prenguin possessió del seu càrrec.
Els regidors i les regidores llegeixen personalment i per aquest ordre: Enric París Daran, Joan
Pijuan Pardell, Josep Maria Remolà Anglès, Maria Sahun Jové i Vanesa Sans Rosich, la fórmula
que segueix:
“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidor/a de l’Ajuntament de Blancafort amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”.
A excepció de la senyora Maria Sahun Jové, la resta dels regidors afirmen que prometen el càrrec
“per imperatiu legal”.
Tots i cadascun d’ells afegeixen, després de la fórmula de presa de possessió abans indicada, la
següent declaració personal:
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“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou
Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les
eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’estat català, lliure i sobirà”.
En darrer lloc, els membres de la mesa prometen el càrrec, començant pel de menys edat, la
senyora Judit García Baltà i finalment el de més edat, el senyor Magí Baltà Ventura, llegint la
mateixa fórmula de presa de possessió, afirmant que per imperatiu legal i afegint després la
declaració personal anteriorment expressada.
En conseqüència, el president de la mesa declara constituïda la corporació municipal de
Blancafort.
4.- Elecció de l’alcalde.
Seguidament té lloc l’elecció de l’alcalde en la forma que s’assenyala a l’article 196 de la Llei
orgànica del règim electoral general. La vocal de la mesa demana al regidor que ha encapçalat
l’única llista electoral si presenta la seva candidatura a l’alcaldia, que en aquest cas coincideix
amb el president de la mesa, responent el senyor Magí Baltà Ventura en sentit afirmatiu.
A continuació se sotmet a votació la candidatura presentada i els regidors, prèvia crida per ordre
alfabètic, dipositen el seu vot a l’urna preparada a l’efecte. Acabada la votació, la mesa efectua
l’escrutini que dóna el resultat següent:
- Magí Baltà Ventura, cap de la llista presentada per la candidatura ERC - AM: set (7) vots
- Vots nuls:
zero (0)
- Vots en blanc: zero (0)
5.- Jurament o promesa de l’alcalde electe i presa de possessió del seu càrrec.
Atès que ha obtingut la majoria absoluta dels vots, la vocal de la mesa d’edat llegeix a l’alcalde
electe la fórmula establerta al Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la
presa de possessió de càrrecs o funcions públiques:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
d’alcalde de l’Ajuntament de Blancafort amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.
El senyor Magí Baltà Ventura respon: ho prometo.
Feta la promesa, la vocal de la mesa lliura la vara i cedeix el seu lloc proclamant alcalde electe
d’aquest Ajuntament al senyor Magí Baltà Ventura, manifestant aquest que accepta el càrrec per
al que ha estat elegit.
6.- Donar compte de les existències de valors dipositats i de l’inventari de béns.
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Tot seguit, el secretari interventor de la corporació, de conformitat amb allò que estableix
l’article 36.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, dóna compte de l’acta
d’arqueig i justificants d’existències a la caixa municipal i entitats bancàries, així com de la
documentació relativa a l’inventari del patrimoni de la corporació.
7.- Acte de cloenda de la sessió.
Complert l’objecte de la convocatòria d’aquesta sessió, el senyor alcalde pren la paraula per
dirigir una afectuosa salutació als companys de la corporació, agraint la confiança que li han
manifestat i prometent treballar, amb la col·laboració de tots, per un Blancafort molt millor.

I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les 16:55 hores del dia al
començament indicat. En dono fe.

L’alcalde

El secretari

Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

