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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT

- Número de la sessió: 1/2014
- Caràcter de la sessió: extraordinària
- Data: 24 de gener de 2014
- Horari: de les 19:00 a les 19:45 hores
- Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial
- Assistents:
Magí Baltà Ventura, alcalde
Josep Maria Remolà Anglès, 1r tinent d’alcalde
Enric París Daran, 2n tinent d’alcalde
Maria Sahun Jové
Joan Pijuan Pardell
Raimundo Coll Pallarés
Mercè Anglès Elias, regidors/es d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
Vicenç Oliveres Prats, secretari
Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la presidència declara
oberta la sessió.
- Ordre del dia, desenvolupament i acords de la sessió:
1.- Aprovació de la tercera i última certificació de les obres del “Dipòsit d’aigua potable”,
incloses en el PUOSC 2012.
El secretari interventor dóna compte de la tercera i última certificació de les obres del “Dipòsit
d’aigua potable”, incloses en el PUOSC de l’any 2012, emesa pel seu tècnic director, senyor
Marcos de Francisco de Arriba, per un import de 30.997,22, en concepte de les obres realitzades
per l’empresa adjudicatària Movir 30 SL durant el mes de desembre de 2013.
Aquesta certificació presenta el següent resum:
-

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

153.468,93 €
30.997,22 €
153.468,93 €
0,00€

Comprovada la realització de l’obra certificada, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat
dels membres assistents la seva aprovació i tramesa al Departament de Governació i Relacions
Institucionals per tal de poder rebre la subvenció que hi pertoca, junt amb l’acta de recepció, el
certificat de final d’obra i el certificat de distribució del finançament i liquidació, segons el
següent detall:
- Import adjudicat:
- Import executat:
- Aportació municipal:
- Subvenció del PUOSC:

153.468,93 €
153.468,93 €
15.468,93 €
138.000,00 €
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2.- Aprovació de l’al·legació a la planificació inicial del PUOSC 2013-2017, per demanar el
canvi d’anualitat de l’obra de “Pavimentació i serveis del carrer del Parlament de
Catalunya”.
La Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en sessió del dia 19 de desembre de 2013, va
aprovar inicialment la planificació del PUOSC per al període 2013-2017, havent atribuït al nostre
municipi l'obra de "Pavimentació i serveis al carrer del Parlament de Catalunya" en l’anualitat de
2016, amb una subvenció de 105.000,00 euros i un pressupost de contracte de 209.577,31 euros.
Aquesta proposta, d'acord amb el que estableix el Decret 155/2012, de 20 de novembre, que
regula el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2013-2017, se sotmet actualment al tràmit
d'informació pública fins al dia 31 de gener del corrent, durant el qual es podran presentar les
al·legacions que s'estimin oportunes.
L'Ajuntament de Blancafort considera aquesta obra molt necessària per a la població, de servei
mínim obligatori i, donat el mal estat actual del carrer del Parlament de Catalunya, prioritària i
urgent, que no pot demorar la seva execució fins a l'any 2016.
Per això, el ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el composen, adopta el
següent acord:
1r.- Demanar a la Comissió de Cooperació Local de Catalunya que avanci un any l'atribució de
l'obra de "Pavimentació i serveis al carrer del parlament de Catalunya" i la fixi per a l'anualitat de
2015 del PUOSC, atès l'interès i voluntat de l'Ajuntament per a que l'obra es pugui executar el
més aviat possible."

I no havent més assumptes que tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.
L’alcalde

El secretari

Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

