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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 10/2011 
Caràcter: extraordinària 
Data: 23 de setembre de 2011 
Horari: de 22:10 a 22:30 hores 
Lloc: Sala de plens 
 
Hi assisteixen: 
Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa (CiU) 
Eugeni Coll i Rovira, primer tinent d'alcalde (CiU) 
Joan Llurba i Borrull, segon tinent d'alcalde (CiU) 
Maria Rosa Domènech i Lladó, regidora (PSC-PM) 
Joan Pons i Mariné, regidor (CiU) 
Josep Maria Planas i Pujol, regidor (PSC-PM) 
Llorenç Torruella i Ramiro, regidor (PSC-PM) 
 
Actua de Secretari el Sr. Ramon Conillera i Marçal. 
 
Es reuneix, per tant, amb el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, ja que hi assisteixen 
set regidors dels set que, de fet i de dret, componen l'Ajuntament, acomplint-se el previst en els arts. 46.2 c) 
de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; i 90 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions. 
 
Declarada oberta la sessió per ordre de la Sra. Alcaldessa, es passa a tractar els assumptes inclosos a 
l'ORDRE DEL DIA. 
 
1r.- Projecte del Centre cívic, gimnàs – Aprovació inicial 
 
El senyor Pau Jansà i Olivé, arquitecte, per encàrrec d'aquest Ajuntament, ha elaborat un projecte d'obres 
per a l'execució del Centre cívic, gimnàs, el qual ha estat informat favorablement per l'arquitecte municipal. 
 
El Secretari ha emès informe sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir. 
 
Atesos els antecedents esmentats, el Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte del Centre cívic, gimnàs, redactat per l'arquitecte Pau Jansà i Olivé, 
amb un pressupost de 131.260,21 euros. 
 
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública per un termini de quinze dies, per tal que s'hi puguin 
presentar les al·legacions que es considerin pertinents. 
 
Tercer.- Delegar en l'Alcaldia l'aprovació definitiva del projecte del Centre cívic, gimnàs, i publicar aquest 
acord en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
2n.- Al·legacions al Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2012 – Aprovació 
 
La Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en data 30 de juny de 2008, va aprovar la planificació 
quinquennal del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, 2008-2012, i en dates 19 de desembre de 2008, 23 
d'octubre de 2009 i 7 de juliol de 2010 va aprovar l'actualització de la planificació de l'anualitat 2012. 
 



 
AJUNTAMENT DE PRADES 

 

PE 23.09.2011/Pàg. 2 

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5900, del dia 15.6.2011, s'ha publicat l'Edicte de 9 de 
juny de 2011, del Departament de Governació i Relacions Institucionals, d'informació pública de la 
formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2012. 
 
L'Ajuntament té inclosa en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2012, l'obra anomenada Centre 
cívic, 3a fase, part B, amb un pressupost de 587.145,50 euros i una subvenció de 70.000 euros. 
 
L'import de l'obra que ha de finançar aquesta corporació, 517.145,50 euros, és del tot inassumible per a la 
precària economia de l'Ajuntament, per la qual cosa s'ha redactat un nou projecte per tal de seguir executant 
les obres del Centre cívic, adaptat a l'actual estat financer del consistori. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Presentar una al·legació al Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2012, per tal que es 
modifiqui el títol de l'obra, que serà Centre cívic, gimnàs, i l'import del pressupost que és de 131.260,21 
euros, i que s'augmenti la subvenció atorgada en 48.000,00 euros, essent el total d'aquesta de 118.000,00 
euros. 
 
Segon.- Efectuar l'esmentada al·legació mitjançant l'Extranet de les Administracions Catalanes. 
 
Acabats tots els punts de l'ordre del dia, l'alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
 
 Vist i plau 
El secretari L'alcaldessa 
 
 
 
Ramon Conillera i Marsal Lídia Bargas i Musoy 


	Hi assisteixen:

		2011-11-03T20:04:20+0100
	CPISR-1 Lídia Bargas i Musoy


		2011-09-28T21:07:33+0200
	CPISR-1 Ramon Conillera i Marçal




