ACTA DE 16 DE GENER DE 2019 DE SESSIÓ PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA DE
L’AJUNTAMENT DE CLARIANA DE CARDENER
Identificació de la sessió
Número: 1/2019
Caràcter: Extraordinària
Data: 16 de gener de 2019
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Horari: 20:00 hores a 20:15 hores
Assistents:
Francisco Rovira Massoni – alcalde, grup municipal CIU –
Josep Maria Bajona Gutiérrez – regidor, grup municipal CIU –
Mireia Solà Robles ‐ regidora, grup municipal CIU –
Jaume Fons Solé – regidor, grup municipal ICC‐AM‐
Albert Bajona Mascaró – regidor, grup municipal, ICC–AM‐
Meritxell Sorribes Segura, secretària interventora.
Essent el dia i hora assenyalats i feta la prèvia convocatòria, es reuneixen els
components de l’Ajuntament que es detallen, sota la Presidència de l’Alcalde Francisco
Rovira Massoni.
El President obre la sessió i es tracten els següents assumptes:
1. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚMERO 1 DEL PROJECTE DE
CONDICIONAMENT DEL CAMÍ RURAL DE CA L’HERMENTER I XERINGA, AL TM DE
CLARIANA DE CARDENER.
Atès que es va adjudicar a PASQUINA S.A les obres de condicionament del camí rural
de Ca l’Hermenter i Xeringa al TM de Clariana de Cardener.
Atès que en data 15 de desembre de 2018 s’ha emès la certificació primera per un
import de VINT‐I‐SIS MIL TRES‐CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA‐SIS CÈNTIMS
(26.306,66 €), per l’enginyer agrònom i director facultatiu de l’obra Joan Garriga
Torres.
Atès que l’aprovació és competència del ple per superar el 10 % dels recursos ordinaris
del pressupost vigent, de conformitat amb el disposat a la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Per tot l’exposat, el Ple ACORDA:
PRIMER. Aprovar la certificació primera de l’actuació “Projecte de condicionament del
camí rural de Ca l’Hermenter i Xeringa al TM de Clariana de Cardener” per un import
de VINT‐I‐SIS MIL TRES‐CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA‐SIS CÈNTIMS (26.306,66 €).

SEGON. ‐ Facultar a l’Alcalde, o persona en qui delegui, per a la signatura de tots els
documents necessaris per fer efectiu el present acord.
2. APROVACIÓ DE LA FACTURA NÚM. 0000918093 DE DATA 20/12/2018 EMESA PER
L’EMPRESA PASQUINA SA.
Vista la factura núm. 0000918093 de data 20 de desembre de 2018 emesa per
l’empresa Pasquina SA referent a l’obra “Projecte de condicionament del camí rural de
Ca l’Hermenter i Xeringa al TM de Clariana de Cardener” per un import de VINT‐I‐SIS
MIL TRES‐CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA‐SIS CÈNTIMS (26.306,66 €).
Atès que l’aprovació és competència del ple per superar el 10 % dels recursos ordinaris
del pressupost vigent, de conformitat amb el disposat a la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Per l’exposat el Ple de l’Ajuntament de Clariana de Cardener APROVA per unanimitat:
PRIMER.‐ Aprovar la factura núm. 0000918093 de data 20 de desembre de 2018
emesa per l’empresa Pasquina SA referent a l’obra “Projecte de condicionament del
camí rural de Ca l’Hermenter i Xeringa al TM de Clariana de Cardener” per un import
de VINT‐I‐SIS MIL TRES‐CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA‐SIS CÈNTIMS (26.306,66 €),
amb càrrec al pressupost de l’exercici 2018.
SEGON.‐ Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.
3.
APROVACIÓ DE LES FACTURES NÚM. 28 i 32 DE DATA 28/12/2018 EMESES
PER L’EMPRESA EXCAVACIONS COTS CODINA, S.L.
Vistes les factures núm. 28 i 32 de data 28 de desembre de 2018 emeses per l’empresa
Excavacions Cots Codina, S.L. referents a l’estesa, compactació i transport d’àrid
reciclat la primera i al subministrament d’àrid reciclat la segona, per un import de VUIT
MIL CINQUANTA‐CINC EUROS AMB QUARANTA‐DOS CÈNTIMS (8.055,42 €) i NOU MIL
DOS‐CENTS TRENTA‐DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (9.232,60 €),
respectivament.
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Clariana de Cardener APROVA per
unanimitat:
PRIMER.‐ Aprovar les factures núm. 28 i 32 de data 28 de desembre de 2018 emeses
per l’empresa Excavacions Cots Codina, S.L. referents a l’estesa, compactació i
transport d’àrid reciclat la primera i al subministrament d’àrid reciclat la segona, per
un import de VUIT MIL CINQUANTA‐CINC EUROS AMB QUARANTA‐DOS CÈNTIMS
(8.055,42 €) i NOU MIL DOS‐CENTS TRENTA‐DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS
(9.232,60 €), respectivament, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2018.

SEGON.‐ Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

No existint més assumptes per tractar, es dona per finalitzada la sessió, essent les vint
hores i quinze minuts, de la qual s’estén la present acta, que una vegada llegida i
trobada conforme la signaran tots els assistents.

L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

