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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT
- Identificació de la sessió.
Número: 5/2015
Caràcter: extraordinari
Data: 13/07/2015
Horari: de 20:05 a 20:30 hores
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament de Blancafort
- Assistents.
Magí Baltà Ventura, alcalde
Enric París Daran, 1r tinent d’alcalde
Josep Maria Remolà Anglès, 2n tinent d’alcalde
Maria Sahun Jové
Joan Pijuan Pardell
Vanesa Sans Rosich
Judit García Baltà, regidors/es d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
Vicenç Oliveres Prats, secretari acctal.
- Ordre del dia.
1. Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la corporació.
2. Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació.
3. Proposta de distribució de les regidories i de creació i composició de les comissions de
treball.
4. Proposta de composició de la Comissió Especial de Comptes.
5. Proposta de nomenament de representants de la corporació en altres organismes, en els
quals ha d’estar representat l’Ajuntament.
6. Resolució de nomenament dels tinents d’alcalde de l’Ajuntament.
7. Proposta de nomenament de tresorer
8. Proposta de nomenament de la comissió municipal de delimitació.
9. Proposta sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes

- Desenvolupament de la sessió.
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Blancafort es reuneix el Ple en sessió extraordinària i
primera convocatòria, a les 20:05 hores del dia 13 de juliol de 2015.
Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, el senyor alcalde obre
la sessió, passant a tractar-se els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la corporació.
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S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió constitutiva de la corporació, celebrada el dia 13 de
juny de 2015, de la qual no es dóna lectura ja que els regidors i les regidores disposen d’una
còpia que ha estat tramesa juntament amb la convocatòria, i a la que donen llur conformitat.

2.- Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació.
Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia de regulació del règim de sessions del ple de la
corporació. El Ple, per unanimitat dels set membres que el componen, acorda el següent:
- Indicar com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del ple, l’últim dijous de cada
tres mesos, a les 20:00 hores, i, si fos festiu, el primer dia feiner.

3.- Proposta de distribució de les regidories i de creació i composició de les comissions de
treball.
Acte seguit es dóna compte de la proposta de l’alcaldia de distribució de les regidories i creació i
composició de les comissions de treball. El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
- Distribuir les regidories i, per a la millor organització de la gestió municipal i el millor estudi i
preparació dels assumptes que s’han de sotmetre a l’aprovació del ple de l’Ajuntament, crear les
següents comissions de treball, a les quals s’adscriuran els regidors que igualment s’expressen:
a) Regidoria de Governació, Obres i Urbanisme:
-

Regidor: Magí Baltà Ventura
Comissió de treball: Magí Baltà Ventura, Enric París Daran, Josep M. Remolà Anglès

b) Regidoria de Medi Ambient, Hisenda i Activitats Econòmiques:
-

Regidor: Enric París Daran
Comissió de treball: Enric París Daran, Josep M. Remolà Anglès, Maria Sahun Jové

c) Regidoria de Serveis i Equipaments, Agricultura i Protecció Civil:
-

Regidor: Josep M. Remolà Anglès
Comissió de treball: Josep M. Remolà Anglès, Magí Baltà Ventura, Enric París Daran

d) Regidoria d’Ensenyament i Comunicació:
-

Regidora: Maria Sahun Jové
Comissió de treball: Maria Sahun Jové, Vanesa Sans Rosich, Judit Garcia Baltà

e) Regidoria de Joventut i Esports:
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-

Regidor: Joan Pijuan Pardell
Comissió de treball: Joan Pijuan Pardell, Vanesa Sans Rosich, Judit Garcia Baltà

f) Regidoria de Serveis Socials i Sanitat:
-

Regidora: Vanesa Sans Rosich
Comissió de treball: Vanesa Sans Rosich, Enric París Daran, Maria Sahun Jové

g) Regidoria de Cultura i Festes:
-

Regidora: Judit García Baltà
Comissió de treball: Judit García Baltà, Josep M. Remolà Anglès, Maria Sahun Jové

4.- Proposta de creació de la Comissió Especial de Comptes.
A continuació es dóna compte de la proposta de l’alcaldia de creació de la Comissió Especial de
Comptes i de la seva composició. Al respecte, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
La Comissió Especial de Comptes estarà integrada per la representació proporcional dels
diferents grups polítics que integren la corporació. Atès que hi ha un únic grup polític, la
composició serà la següent:
Alcalde:
Vocals:

Magí Baltà Ventura
Enric París Daran
Josep M. Remolà Anglès
Judit García Baltà

ERC - AM
ERC - AM
ERC - AM
ERC - AM

5.- Proposta de nomenament de representants de la corporació en altres organismes, en els
quals ha d’estar representat l’Ajuntament.
Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia de nomenament de representants de la corporació en
altres organismes. Al respecte, el Ple, per unanimitat, acorda:
- Nomenar els regidors com a representants de l’Ajuntament en els següents organismes:
a) Representant al Consell Escolar del Col·legi públic de Blancafort i a les comissions
d’escolarització del Departament d’Ensenyament:
Titular: Maria Sahun Jové
Suplent: Judit García Baltà
b) Representant a l’Agrupació de Defensa Forestal Xipella:
Titular: Josep M. Remolà Anglès
Suplent: Enric París Daran
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c) Representant al Centre Comarcal de Tractament de Residus:
Titular: Magí Baltà Ventura
Suplent: Enric París Daran
d) Representant al Govern Territorial de Salut:
Titular: Vanesa Sans Rosich
Suplent: Magí Baltà Ventura
e) Representant a la Junta Pericial del Cadastre:
Titular: Josep M. Remolà Anglès
Suplent: Judit García Baltà
f) Representant a l’Assemblea General del Consorci d’Aigües de Tarragona:
Titular: Magí Baltà Ventura
Suplent: Enric París Daran
g) Representant a l’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà:
Titular: Magí Baltà Ventura
Suplent: Enric París Daran
Si en decurs del període d’actuació d’aquest consistori es fes precís el nomenament a d’altres
organismes, l’Ajuntament decidirà el seu nomenament.

6.- Resolució de nomenament de tinents d’alcalde de l’Ajuntament.
Es dóna compte del decret d’alcaldia número 42, de data 26 de juny de 2015, de nomenament de
tinents d’alcalde, a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 i 23.3 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local; 53.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i 46 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i
funcionament i règim jurídic dels ens locals.
L’alcaldia ha nomenat tinents d’alcalde els regidors que s’expressen:
Enric París Daran, primer tinent d’alcalde
Josep Maria Remolà Anglès, segon tinent d’alcalde
Als tinents d’alcalde els correspondrà substituir en la totalitat de les seves funcions i per ordre
del seu nomenament, l’alcalde, en els casos d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti
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per a l’exercici de les seves atribucions, així com portar a terme les funcions de l’alcalde en els
supòsits de vacant a l’alcaldia fins que prengui possessió el nou alcalde.

7.- Proposta de nomenament de tresorer.
Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia de nomenament de tresorer. Al respecte, el Ple, per
unanimitat, acorda:
1r.- Nomenar tresorer de l’Ajuntament el Sr. Enric París Daran, regidor de la corporació.
2n.- Autoritzar al Sr. Enric París Daran per a la signatura de reintegraments, emissió de xecs,
transferències i d’altres operacions en els comptes bancaris de la corporació, junt amb l’alcalde i
el secretari interventor, amb les condicions existents de requeriment de dues signatures conjuntes
indistintes, i en substitució del senyor Raimundo Coll Pallarés, tresorer que venia actuant fins a
la data.
8.- Proposta de nomenament de la comissió municipal de delimitació.
Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia de nomenament de la comissió municipal de
delimitació, i s’acorda per unanimitat el següent:
1r.- La comissió municipal de delimitació del terme de Blancafort estarà integrada pels següents
membres:
Alcalde:
Magí Baltà Ventura
Vocals:
Enric París Daran
Josep M. Remolà Anglès

9.- Proposta sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes.
Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes. El
Ple, per unanimitat, acorda:
1r.-. Establir que, amb efectes d’1 de juliol de 2015, s'apliqui el següent règim de dedicacions i
retribucions per als regidors de la corporació:
Nom i cognoms

Règim de dedicació

Magí Baltà Ventura

Parcial

Percentatge de
dedicació
75%

Retribució (euros bruts
anuals)
9.299,07

Aquesta retribució es percebrà en dotze pagues, corresponents a les mensualitats de l’any, i
causarà situació d’alta al règim general de la Seguretat Social, assumint la corporació el
pagament de les quotes empresarials corresponents. La percepció d’aquesta retribució és
incompatible amb la percepció d’assistències a les sessions dels òrgans col·legiats.
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2n.- Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació per assistència a
les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:
- Sessions ordinàries del ple: 200,00 euros.
3r.- Notificar aquest acord als regidors interessats.
4t.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació.

I no essent possible tractar cap més assumpte, l’alcalde aixeca la sessió quan són les 20:30 hores
del dia al començament indicat. En dono fe.

L’alcalde

El secretari

Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

