ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 09 de novembre de 2015.
Inici 20,00 hores

Fi 20,15 hores

Assistents: Àlex Terés i Cordón, Alcalde
Jordi Ginabreda i Felip, regidor
Eva Alsina i Quer, regidora
Albert Piera i Sanchez, regidor
Jaume Ayats i Solà, regidor
Maria Àngels Pallàs Puigdomènech, regidora
Joaquim Ferrer Adroher, regidor
Secretari de la corporació
Lluís Boet Serra
_______________________________________________________________
El Sr. Alcalde dona la benvinguda i declara vàlida i oberta la sessió, passant-se
tot seguit a tractar els assumptes prèviament fixats en l’ordre del dia
corresponent.
1.- PROPOSTA DE SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ D’UNA OBRA DINS DEL PLA
ÚNIC D’OBRES I SERVEIS.
Dins del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012, està inclosa
l’actuació “Soterrament de la xarxa de baixa tensió i telecomunicacions de Sant
Esteve de Guialbes”, amb un pressupost de 224.157,10€ i una subvenció de
110.000,00€.
El Ple d’aquesta corporació en data 05/10/2015, va acordar renunciar de
l’actuació titulada “Soterrament de la xarxa de baixa tensió i telecomunicacions
de Sant Esteve de Guialbes” i una subvenció de 110.000,00€, condicionada a
la inclusió de la nova actuació proposada “Local municipal i reforma de la
cuina”.
El Departament de Governació i Relacions Institucionals ha sol.licitat un
desglossat del projecte, atès que el Departament d’Ensenyament té voluntat i el
compromís de contribuir econòmicament el projecte “Local municipal i reforma
de la cuina de l’escola de Sant Esteve de Guialbes”, en el pressupost de RAM
(reforma, ampliació i millora) de 2016.
La Sra. Maria Àngels Pallàs demana si es pot tornar a sol.licitar destinar la
subvenció a l’actuació de soterrament de serveis.
L’Alcalde contesta que el Ple en data 05/10/2015 es va acordar renunciar
l’actuació de soterrament de serveis, no hi ha temps per tornar a canviar-la,

perquè l’adjudicació s’ha de fer abans del dia 31/12/2015. Es va decidir el canvi
d’obra a petició dels veïns, pel alt pressupost de l’obra i perquè per poder
executar l’obra de soterrament de serveis calia imposar contribucions especials
molt elevades.
El Sr. Joaquim Ferrer pregunta si la totalitat de la subvenció va destinada a
aquesta obra, i l’ajuntament ha de posar-hi uns 5.000,00€.
L’Alcalde contesta que sí, que l’ajuntament ha de posar-hi uns 5.000,00€ i no
s’han d’imposar contribucions especials. El Departament d’Ensenyament
assumirà una part del projecte, l’annex II, ús docent, que puja uns 60.000,00€
aproximadament.
El Sr. Jordi Ginabreda afegeix que el projecte inicial s’ha desglossat en dos
annexos, un d’ús no docent que assumeix l’Ajuntament amb la subvenció del
PUOSC, i l’annex II, ús docent que assumeix el Departament d’Ensenyament.
L’obra serà executada pel mateix Departament.
La Sra. Maria Àngels Pallàs sol.licita la situació física on anirà el nou
equipament.
El Sr. Jordi Ginabreda exposa que anirà annexat a l’edifici del menjador.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Sol.licitar la inclusió de l’actuació l’annex 1: “Desglossat corresponent
a local municipal (ús no docent)” amb un pressupost de 115.514,22 € IVA
inclòs, del projecte “Local municipal i reforma de la cuina de l’escola de Sant
Esteve de Guialbes”.
Dades econòmiques:
Pressupost contracte: 115.514,22€
Subvenció PUOSC: 109.738,51€
Aportació municipal: 5.775,71€
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Governació i Relacions
Institucionals.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són un quart de nou del vespre, el
Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari de la Corporació,
n’estenc la present acta.
El secretari acctal.

Vist i plau
L'alcalde

