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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT
- Identificació de la sessió.
Número: 7/2015
Caràcter: ordinari
Data: 27/10/2015
Horari: de 20:05 a 20:40 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 les actes de les sessions anteriors, números 5 i 6/2015.
2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l’alcaldia.
3.- Proposta de moció de suport al president Mas, l’ exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau
amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N.
4.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
5.- Precs i preguntes.
- Desenvolupament de la sessió.
A la sala d’actes de l’Ajuntament de Blancafort es reuneix el Ple en sessió ordinària i primera
convocatòria, a les 20:05 hores del dia 27 d’octubre 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 anterior.
El senyor alcalde pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular alguna observació a
les actes de les sessions extraordinàries anteriors, números 5/2015, corresponent al dia 13 de
juliol i 6/2015 corresponent al dia 12 d’agost de 2015, que s’han distribuït amb la convocatòria.
No es formula cap observació i s’aproven per unanimitat dels set regidors que componen el
plenari.
2.- Coneixement dels decrets de l’alcaldia des de la sessió anterior.
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Acte seguit es dóna compte, en compliment de l’article 42 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, dels decrets de l’alcaldia següents:
Número

Àrea

Data

Assumpte

35/2015
36/2015
37/2015
38/2015
39/2015
40/2015
41/2015
42/2015
43/2015
44/2015
45/2015
46/2015
47/2015
48/2015
49/2015
50/2015

Hisenda
Obres
Obres
Obres
Obres
Obres
Estadística
Governació
Hisenda
Estadística
Obres
Obres
Estadística
Hisenda
Obres
Estadística

29-05-2015
03-06-2015
03-06-2015
03-06-2015
03-06-2015
11-06-2015
15-06-2015
26-06-2015
30-06-2015
06-07-2015
09-07-2015
09-07-2015
10/07/2015
31-07-2015
13-08-2015
13-08-2015

51/2015
52/2015
53/2015
54/2015
55/2015
56/2015
57/2015
58/2015

Hisenda
Obres
Obres
Obres
Hisenda
Obres
Obres
Obres

31-08-2015
17-09-2015
17-09-2015
17-09-2015
30-09-2015
06-10-2015
06-10-2015
27-10-2015

Aprovació de les factures del mes de maig
Concessió de llicència d’obres a Rigobert Blanquer Jordà
Concessió de llicència d’obres a Celestino Esturao Martínez
Concessió de llicència d’obres a M. Remei Remolà Albó
Mal estat de conservació de l’edifici del Raval de Montblanc, 36
Denegació de llicència d’obres a Josep M. Sala Targa
Renovació de la inscripció padronal de Mohammed El Hou
Nomenament de tinents d’alcalde
Aprovació de les factures del mes de juny
Inici d’expedient de renovació padronal de Nicusor Mirea
Concessió de llicència d’obres a Vicenç Espelt Saumell
Concessió de llicència d’obres a Antònia Marcé Capdevila
Baixa del padró per inscripció indeguda de Nicusor Mirea
Aprovació de les factures del mes de juliol
Concessió de llicència d’obres a Francesc Canela Martí
Inici d’expedient de renovació padronal d’El Hassania Addouli,
Tahar Lakhmam i Islam Lakhmam
Aprovació de les factures del mes d’agost
Concessió de llicència d’obres a Robert París Daran
Concessió de llicència d’obres a Gràcia Santana
Concessió de llicència d’obres a Josep Maria Aluja Masalles
Aprovació de les factures del mes de setembre
Concessió de llicència d’obres a Ramon Fabregat Masalles
Concessió de llicència d’obres a M. Teresa Castro Aluja
Aprovació de les factures del mes d’octubre.

Del contingut d’aquests decrets els regidors en queden assabentats i, per unanimitat, els
ratifiquen en el que sigui menester.
3.- Proposta de moció de suport al president Mas, l’ exvicepresidenta Ortega i la consellera
Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N.
El senyor alcalde, prèvia introducció del tema a tractar, presenta al Ple la següent moció:
“El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes varem
ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als
més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes varem acudir a les urnes en
una procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol,
a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la Generalitat
Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i
la consellera d’Ensenyament Irene Rigau.
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El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres han
rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a declarar el dia 13
d’octubre en el cas de les conselleres, i el president Mas el dia 15, quan es commemora el 75è
aniversari de l’afusellament del president Companys. Se’ls acusa de quatre presumptes delictes:
desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i
malversació; amb unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la presó. Aquests
fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, sense precedents
a l’Europa del segle XXI.
El dia 13 hi va haver mostres de suport a les persones imputades per haver complert amb el
mandat democràtic sorgit de les urnes convocats per l’ ACM, conjuntament amb l’Associació de
Municipis per la Independència, l’Assemblea Nacional Catalana i l’Òmnium Cultural, i fent-nos
corresponsables de la celebració de la consulta del 9N.
En una situació inèdita, el mateix dia 13 el TSJC va emetre un comunicat sobre els actes de
suport en què manifestava que són "un atac directe i sense pal·liatius a la independència
judicial".
Per tot això abans esmentat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Blancafort l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’ exvicepresidenta Joana Ortega
i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el
futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
Segon.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar
processos democràtics.
Tercer.- Denunciar la judicialització a la qual s'ha vist sotmès el procés polític que es viu a
Catalunya des del primer moment. A diferència de casos com l'escocès, en què la resposta a
un conflicte polític ha estat política, l'Estat espanyol ha respost únicament amb amenaces i
tribunals a qualsevol intent de consultar els catalans i catalanes sobre el futur polític del país.
Quart.- Considerar que el comunicat del TSJC és inacceptable, tant per l’ intent de
coaccionar el lliure dret a manifestació de la ciutadania com per les afirmacions inexactes
sobre els objectius i els convocants de les concentracions.
Cinquè.- Reiterar que el dret a manifestació és irrenunciable i imprescindible per al bon
funcionament de qualsevol societat democràtica. Un dret que a les concentracions dels
passats dies 13 i 15 d’octubre es va exercir, com sempre, de manera cívica i pacífica.
Sisè.- Refermar el compromís d’aquesta corporació local amb el dret democràtic del poble de
Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
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Setè.- Enviar aquest acord al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, a
la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-lo públic a través dels mitjans de
comunicació.”
Sotmesa la proposta d’acord a votació, resulta aprovada per unanimitat dels set regidors que
componen el Ple.
4.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
El senyor alcalde, Magí Baltà Ventura, informa dels següents assumptes:
I.- Del projecte de condicionament de la carretera TV-2338, tram de circumval·lació del poble,
que ha estat aprovat inicialment per la Diputació de Tarragona amb un pressupost d’execució per
contracta de 617.890, 15 euros, el qual es preveu que s’adjudiqui aquest mateix exercici i
s’executi el proper any 2016.

5.- Precs i preguntes.
No se’n formula cap.
En no haver-hi altres assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les 20:40 hores del
dia al començament indicat. En dono fe.
L’alcalde

El secretari acctal.

Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

