SESSIÓ DE PLE EXTRAORDINARI URGENT. 17 DE NOVEMBRE DE 2010
El regidor Ivan Olvera excusa la seva assistència per motius personals.
1. APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DEL PLE.

L’Ajuntament està pendent de rebre una subvenció de la Diputació de Barcelona per
finançar les obres de la biblioteca. Per poder cobrar-la amb seguretat i dins d’aquest any
cal que s’aprovin els dos punts següents, si no es fa aquesta setmana no podrà entrar a
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
ERC votaran a favor de la urgència perquè entenen la necessitat, però no entenen com no
s’ha pogut fer abans, creuen que no està bé que tot sigui per urgència, hi veuen una
manca de coordinació.
PSC hi votaran a favor perquè entén la urgència.
VdC-CUP Es mostren molestos per haver de treballar en plens d’urgència, tan sols fa uns
dies ja se’n va fer un altre on el seu grup va amenaçar de no assistir a aquesta mena de
plens, potser acabaran per complir-ho.
S’aprova la urgència del Ple per unanimitat.
2.APROVACIÓ DEL PROJECTE REFORMAT DE LA NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL
L’obra de la biblioteca actualment ja està acabada. Respecte la última modificació del
projecte quan es va canviar d’empresa; el pressupost s’ha desviat en un 18.72% a l’alça.
El que significa 151.274€. En l’adjudicació de l’obra a la nova empresa, aquesta va
presentar una rebaixa del 10% del pressupost total, per tant el que realment es desvia el
pressupost són 135.615,67€ a l’alça. Aquest augment supera el 10%, per tant cal que el
nou projecte reformat sigui aprovat en ple.
El regidor d’urbanisme explica els conceptes pels quals s’ha augmentat el nou pressupost:
- Millores durant l’obra o resolució de problemes sobrevinguts en el treball, augment
del 6% (additiu al formigó, suplement en unes rajoles millors, coronar la planta
superior, comprar un armari elèctric, canvi en una de les consoles de l’aire condicionat, etc.)
- Altres augments per causes alienes :
o Reparació de l’estat de les obres pel canvi d’empresa (2%)
o Refer part de l’entrada del veí afectat (1.5%)
o Revisió del projecte en quan a les noves normes de seguretat contra incendis. Són normes noves aprovades mentre s’estava en construcció i que el
projecte no es veia afectat, però que l’arquitecte va creure important d’incloure (21000€ aprox.)
o Inspecció d’arquitectura del departament de biblioteques de la Diputació de
Barcelona. Per poder entrar a formar part de la xarxa de biblioteques de la
Diputació de Barcelona van exigir refer el projecte de telecomunicacions. (Insonorització, canvi de preses de llums, instal·lació de cameres de video vigilància, etc.)
L’alcaldessa explica que el cost total de la biblioteca serà el del pressupost anterior
724.000€, més els 135.000€ de l’augment de la reforma del projecte, més el cost de la
portada de llum al recinte i el mobiliari.
Les subvencions per pagar l’obra són 356.000€ del PUOSC , cobrats al mes de juliol;
265.000€ de Diputació de Barcelona, també cobrats al juliol i 130.000€ de Diputació
de Barcelona, pendents d’aquest ple per cobrar-los. La resta del cost de la biblioteca
caldrà pagar-ho amb fons propis de l’Ajuntament.
ERC explica que és obligatori reformar el pressupost abans d’executar l’obra, no un
cop aquesta ja està acabada. Cosa que mostra que si que hi ha una descoordinació.

PSC es mostren molt crítics amb els costos extres de les obres, no poden entendre
com l’ajuntament no és capaç de fer les obres amb el que hi ha en el pressupost del
projecte inicial. Entenen que no potser que l’ajuntament augmenti pressupostos per un
costat i disminueixi l’ajut a les entitats per altre.
VdC-CUP explica que la discussió dels extres dels pressupostos en les obres fa molt
poc que ja es va tenir en un ple parlant de les obres del camp de futbol, sembla que no
se n’aprèn. D’altra banda, expliquen que no hi poden votar en contra ja que l’obra està
acabada i l’empresa constructora les ha de cobrar. Per últim demanen que se’ls faci
arribar l’informe detallat amb totes les millores del projecte, tal com van sol·licitar el
grup d’ERC en comissió informativa.
Passat a votació s’aprova per unanimitat
3. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAl.
Un cop aprovat el punt anterior és necessari refer el contracte amb l’empresa
constructora on s’especifiqui el nou pressupost. Aquest nou contracte també ha
d’estar aprovat en ple.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.

