AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
Ctra. C-26 km. 181,6
17512 Les Llosses

SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 10/2014
Caràcter: extraordinària i urgent
Dia: 14 d’octubre de 2014
Hora d’inici: 18:00 hores
Hora d’acabament: 20:30
Lloc: Sala de Plens

ASSISTENTS
Alcalde president:
Il·lm. Sr. David Serrat i Soldevila
Regidors/es:
Sra. Marina Puigcorbé i Sabata
Sr. Joan Sala i Vernet
Sr. Josep Llimós i Camprubí
Sr. Jordi Coll i Capdevila
Excusa: CAP

Assisteix la Sra. Leonor Escuer Hernández, funcionària interina i secretària delegada
permanent a l’Ajuntament.
També assisteix l’arquitecte municipal Sr. Lluís Jordà i Sala com assessorar tècnic de
la corporació.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, comissionat pel XALOC en funcions
de Secretaria.
L’objecte de la reunió és la celebració de la sessió convocada en legal forma per
tractar els punts inclosos al següent:
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de la urgència de la convocatòria
2. Aprovació del canvi del projecte de l’actuació inclosa al PUOSC-2010/802 titulada
“sala polivalent, desglossament de la 2a. Fase” pel projecte “sala polivalent, acabats
necessaris per a la posada en servei” i sol·licitud al departament de governació i
relacions institucionals d’aprovació de la modificació del projecte
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts
inclosos a l’ordre del dia següents:
1. Aprovació de la urgència de la convocatòria
La urgència es justifica pel fet que es tracta d’una obra subvencionada pel PUOSC
que ha de seguir una tramitació llarga. Com que és de l’exercici 2010 estem fora dels
terminis ordinaris, per la qual cosa ens han demanar la màxima diligència en la
tramitació del canvi d’actuació i en la justificació de l’obra.
La proposta s’aprova per unanimitat
2. Aprovació del canvi del projecte de l’actuació inclosa al PUOSC-2010/802
titulada “sala polivalent, desglossament de la 2a. Fase” pel projecte “sala
polivalent, acabats necessaris per a la posada en servei” i sol·licitud al
departament de governació i relacions institucionals d’aprovació de la modificació
del projecte.
Vist que aquest Ajuntament té inclosa l’actuació del PUOSC núm. 802 -2010 per
l’execució del projecte de “Sala Polivalent, desglossament de la 2a. Fase” segons
consta al document acreditatiu del finançament consolidat de data 1 -3-2012:
Gestió de la subvenció: PG 169.000 € I ET 100.000 €
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Vist que l’obra estava adjudicada en data 30-11-2011 a l’empresa Art i Construccions
i que en data 16-01-2013 es va resoldre el contracte per concurs de creditors
empresarial, desprès del reiterat incompliment de l’inici de les obres;
Vist que cal procedir a una nova contractació de l ’execució de l es obres amb unes
actuacions mínimes que permetin posar en servei a l’ús públic l’equipament
municipal;
Vist el projecte d’obra redactat per Sau Taller d’Arquitectura SL titulat projecte “Sala
Polivalent, acabats necessaris per a la posada en servei” de finals del mes de
setembre de 2014;
Atès que cal sol·licitar al Departament de Governació i Relacions institucionals
l’autorització de canvi del contingut del projecte, que no suposa cap canvi en el destí
finals de l’actuació subvencionada però sí un canvi en l’import i les partides d’obra a
executar;
En exercici de les competències que atorga al Ple la normativa vigent i especialment
l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en
relació a la regulació del PUOSC per Decret 245/2007, de 6 de novembre, de
convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2008 2012 i les seves Bases d’Execució aprovada per Decret 107/2008, de 6 de maig;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el projecte d’obra ordinària de Sala Polivalent, acabats necessaris per a la
posada en servei, redactat per Sau Taller d’Arquitectura SL
2. Sol·licitar el canvi de l’actuació inclosa al PUOSC núm. 802/2010 “Sala Polivalent,
desglossament de la 2a. Fase” per l’actuació titulada “Sala Polivalent, acabats
necessaris per a la posada en servei”.
3. Renunciar a l’obra del PUOSC núm. 802/2010, si bé condicionat a l’atorgament de
la subvenció corresponent al 95 % del pressupost de contracte del nou projecte
d’obra per import total de amb destí a les obres del nou projecte aprovat per
l’Ajuntament que consta a l’apartat anterior.
4. Trametre aquest acord a la Generalitat de Catalunya pels mitjans telemàtics,
facultant a Secretaria per a la seva diligenciació.
5. Facultar l’alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la tramitació
d’aquest acord i per a dictar les Resolucions que siguin necessàries per a la seva
bona fi.
Els assistents revisen el projecte d’obra de baix a dalt sota la direcció del tècnic
municipal, Sr. Jordà, i li donen instruccions per tal de fer els ajustaments necessaris
per a la optimització de la posta en marxa de la instal·lació municipal.
Acorden introduir al projecte les partides, que no suposen cap modificació important
del projecte, següents:
a) arranjament del camí d’entrada
b) un WC a la primera planta
c) La pavimentació de la planta primera
El tècnic rep l’encàrrec d’introduir les partides al projecte.
La proposta s’aprova per unanimitat
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc i
data dalt consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu
vistiplau.
Vist i plau,
Josep Ruiz i Muñoz

David Serrat i Soldevila

