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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT
- Identificació de la sessió.
Número: 6/2017
Caràcter: extraordinari
Data: 14 de setembre de 2017
Horari: de 19:30 a 19:50 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial
- 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 la primera i segona certificacions de les obres de “Rehabilitació del cementiri
municipal”.
- Desenvolupament de la sessió.
A la sala d’actes de l’Ajuntament de Blancafort es reuneix el Ple en sessió extraordinària i
primera convocatòria, a les 19:30 hores del dia 14 de setembre de 2017.
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 la primera i segona certificacions de les obres de “Rehabilitació del
cementiri municipal”.
El secretari interventor dóna compte de la primera certificació de les obres de “Rehabilitació del
cementiri municipal”, incloses en el Pla d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona de
l’any 2017, emesa pel tècnic director senyor Abdon Aguadé i Benet, per un import de 22.218,77
euros, en concepte de les obres realitzades per l’empresa adjudicatària Excavacions Carbonell
S.A. durant el mes de juliol de 2017.
Aquesta certificació presenta el següent resum:
-

Pressupost total d’adjudicació:
Import d’obra executada durant el mes:

160.132,28 €
22.218,77 €
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-

Total certificat:
Import de l’obra pendent d’executar:

22.218,77 €
137.913,51 €

Juntament es presenta l’acta de preus contradictoris pactats número 1 que justifica el preu per m2
de col·locació de solera d’encadellat ceràmic, per un import de 19,92 €, que es troba conforme.
Seguidament, dóna compte de la segona certificació corresponent a les obres executades durant
el mes d’agost amb el següent resum:
-

Pressupost total d’adjudicació:
Import d’obra executada durant el mes:
Import certificat anteriorment:
Total certificat:
Import de l’obra pendent d’executar:

160.132,28 €
47.510,94 €
22.218,77 €
69.729,71 €
90.402,57 €

Comprovada la realització de l’obra certificada, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat
dels regidors assistents la seva aprovació i la tramesa a la Diputació de Tarragona per tal de
poder rebre la subvenció del PAM 2017 que hi pertoca.

En no haver-hi altres assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les 19:50 hores del
dia al començament indicat. En dono fe.
L’alcalde

El secretari acctal.

Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

