ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 19 de desembre de 2017
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 15.00 a 15.10 hores

Hi assisteixen:

Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Francisco José Almazán de la Paz
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Lucía Teruel Carrillo
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Ángel Almansa Sáez
Sra. Àngels Poblet Antonio
Sr. Juan Antonio Ramírez Rubio
Sra. Maria Mercedes Pastor Chico
Sra. Elisabet Sánchez Gutiérrez
Sr. Mario Téllez Molina
Sr. Ander Mikel Basterrechea Aranguren
Sr. Josep Forasté Casas
Sr. Robert Esteve Rodríguez Fibla
Sr. Jordi Camarasa Moreso

Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Excusen la seva absència:

Sra. Estela Martín Urbano
Sr. Roberto García Casado
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Les intervencions orals, si hi fossin, realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors i,
en el seu cas, el secretari i l’interventor en els diferents punts de l’ordre del dia, indicades
a l’acta amb “Es produeix debat”, estan contingudes en suport digital àudio autenticat,
amb la incorporació de la signatura d’aquesta Secretaria General. Una vegada aprovada
l’acta d’aquesta sessió, les esmentades intervencions orals quedaran incorporades
automàticament a l’acta, formant part, d’una manera intrínseca i indissoluble, de
l’esmentat document administratiu, donant-se amb això degut compliment a les previsions
dels articles 25.2 apartat ñ) i 70 bis número 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i les determinacions aplicables de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
de procediment administratiu de les administracions públiques i de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, del règim jurídic del sector públic.

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:

1r.- PRESSA DE POSSESSIÓ DE NOVA REGIDORA .

Per part del Sr. alcalde es fa avinent al plenari que s’ha rebut credencial de regidora
d’aquesta Ajuntament a favor de la Sra. Àngels Poblet Antonio, en substitució de la Sra.
Cristina Campallo Martínez, per la qual cosa, en compliment d’allò que estableix la vigent
legislació, cal formalitzar la seva presa de possessió i amb aquesta finalitat li demana que
s’apropi per tal de expressar la fórmula legal de pressa de possessió.
La Sra. Àngels Poblet Antonio s’apropa a la presidència i manifesta el següent:
“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidora de l’Ajuntament de Vila-seca amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució
com a norma fonamental de l’Estat i així mateix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”.

Seguidament, la Sra. Àngels Poblet Antonio s’incorpora al seu seient i el Sr. alcalde
expressa unes paraules de benvinguda com a membre del plenari així com de suport a les
seves responsabilitats com a regidora.
2n.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE
NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT EN ELS PATRONATS
2

MUNICIPALS DE MÚSICA I TURISME I EN ELS CONSELLS ESCOLARS DE L’ESCOLA
SANT BERNAT CALVÓ I LLAR D’INFANTS LES VIMETERES.

Per acord plenari de 10 de juliol de 2015 es va nomenar a la Sra. Cristina Campallo
Martínez representant de l’Ajuntament en el Patronat Municipal de Música i en el Consell
Escolar de l’escola Sant Bernat Calvó, i per acord plenari de 22 de desembre de 2015
també es va nomenar a la Sra. Cristina Campallo Martínez representant de l’Ajuntament
en el Patronat Municipal de Turisme i en el Consell Escolar de la Llar d’Infants Les
Vimeteres, havent desenvolupat aquestes representacions fins a la data de la pressa de
coneixement pel Ple de la seva renúncia com a regidora de la Corporació, en sessió
celebrada el dia 1 de desembre de 2017.
En data 12 de desembre, i després de la tramitació corresponent, la Junta Electoral
Central ha lliurat credencial de regidora de l’Ajuntament de Vila-seca a favor de la Sra.
Àngels Poblet Antonio en substitució de la Sra. Cristina Campallo Martínez.
En conseqüència cal proposar el nomenament de la Sra. Àngels Poblet Antonio com a
representant de l’Ajuntament en aquelles institucions i organismes pels quals havia estat
designada anteriorment la Sra. Cristina Campallo Martínez, com són el Patronat
Municipal de Música, el Patronat Municipal de Turisme; i els Consells Escolars de l’escola
Sant Bernat Calvó i de la Llar d’Infants Les Vimeteres..
Per tot l’anterior i de conformitat amb allò que disposa l’article 22.2 b) de la Llei 7/85, de 2
d’abril, de Bases de Règim Local, article 38 del Reial Decret 2568/1986, article 7.4 i 5
dels estatuts del Patronat Municipal de Música i article 6.3 i 4 dels estatuts del Patronat
Municipal de Turisme, i vista la proposta formulada per l’alcaldia presidència, el Ple
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Designar a la regidora, Sra. Àngels Poblet Antonio, com a representant de
l’Ajuntament en els següents organismes:
a) Patronat Municipal de Música.
b) Patronat Municipal de Turisme.
c) Consell Escolar de l’escola Sant Bernat Calvó.
d) Consell Escolar de la Llar d’Infants Les Vimeteres.
SEGON. Notificar el present acord a la regidora designada, al Patronat Municipal de
Música, al Patronat Municipal de Turisme, al Consell Escolar de l’Escola Sant Bernat
Calvó i al Consell Escolar de la Llar d’Infants Les Vimeteres.
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TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el Tauler
d’anuncis i en la seu electrònica de l’Ajuntament.

El Sr. Alcalde president declara finalitzat aquest acte i aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.

El secretari general,

Vist i plau
L'alcalde-president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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