Solivella, març 2011
Núm. 04/11

LA SOCIETAT – CASTELL – DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

A l'informatiu del passat mes de juliol de 2010 es feu una ressenya de l'historial de l'obra de “La
Societat” amb els respectius indicadors econòmics. Ara és detalla els diversos factors econòmics que
han acompanyat aquesta obra, d'una durada excessiva en el temps, i concretament l'edifici de la
carretera, del qual la primera certificació d'obra data de l'any 2002 i la darrera del mes de març de
2011. Podeu observar el factor econòmic respecte a un únic projecte (edificis Carretera i Hospital) i el
seu increment. La separació dels projectes i de la seva direcció facultativa. Dels costos de l'edifici de la
Carretera respecte al pressupostat en projecte i l'execució real fins a dia d'avui amb un increment del
64,50%, i amb una participació de fons propis de l'ajuntament fins a dia d'avui de 288.194,97 euros,
quantitat que s'ha de satisfer dels recursos ordinaris, sempre i quan no s'obtingui un major
finançament per aquest obra, circumstància que s'ha posat en coneixement del Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya, i que ha dia d'avui esta en estudi, tota vegada la subvenció
aplicada data de l'any 2004 i no s'ha tingut en compte per part de l'administació autonòmica de
l'augment de costos d'aquesta obra, no havent-se aplicat una actualització dels recursos procedents del
Pla d'Obres i Serveis. Aquesta obra ha patit tot tipus de problemes, des dels tècnics, administratius
(fallida primera empresa), estructurals, etc. la qual cosa la fet difícil en tots els sentits. A dia d'avui
l'obra es pràcticament acabada i és posara a disposició dels veïns de forma gradual, tot començant pel
consultori mèdic, atenent la greu mancança d'aquest equipament. De l'obra del Castell es detalla
breument el seu factor econòmic així com l'aportació de recursos ordinaris del propi ajuntament, i el
detall de quan aquesta realització ho era per inversió directa del Ministerio de Fomento i va acabar per
subvenció mitjançant conveni amb aportació municipal. Per acabar es relacionen els recursos aplicats
des de la Diputació de Tarragona, amb un import total de 590.982,68 euros.

1.-LA SOCIETAT
1) Any 2002.- es redacta un unic projecte de la Societat que inclou el local de la Carrete ra i el local del
Cr.Hospital amb un import de 734.279,45 €
1ra.fase
2na.fase
3ra.fase

379.858,32 €
181.287,78 €
173.133,35 €

2) Any 2003.- Enderroc de la Societat obra num.2002/1058, per import de 112.925,09 €, i s’adjudica a
l’empresa VOLCOMSA.
3) Any 2004 es separen els projectes:
3.1) Projecte Societat del cr.Hospital arquitecte Joan Albert Adell
*pre ssupost segons projecte 625.896,34 €
3.2) Projecte Societat carretera arquitecte Jaume Sole Espelt
•
1ra.fase amb un import de projecte de 376.340 €
•
2na.fase amb un import de projecte de 422.604,50 €
Cost total del projecte carretera (SOCIETAT) 798.944,5€

Els dos locals segons projecte (caretera-Muralla-Hospital). No s’inclou l’enderroc.

Els dos locals any 2002
Els dos locals segons projecte 2010
Cr.Hospital
Carretera

734.279,45 €
625.896,34 €
798.944,50 €
1.424.840,84 €

Diferencia augment

- 690.561,39 €

51,53%

UN SOL LOCAL-CARRETERA
Segons projecte sense enderroc
Despesa real fins avui enderroc inclos

798.944,50 €
1.238.634,23 €

Diferencia augment

- 439.689,73 €

64,50%

Diferencia augment els dos locals segons projecte es de 690.561,35 €.
Diferencia augment despesa real del local carretera 439.689,73 €.

COST REAL DE L’OBRA EDIFICI DE LA CARRETERA

OBRA
2003
2005
2007
2008
2008
2008

Enderroc Societat
adjudicació OMEVICSA 1ra.fase
es rescindeix contracte amb OMEVICSA
s'adjudica resta 1ra.fase PROVALIN
augment obra 1ra.fase
s'adjudicala 2na.fase a provalin
augment obra consultori medic (*)
(*) Instal·lacions i acabats

TOTAL OBRA

IMPORT

112.925,09 € PUOSC ENDERROC
365.049,94 € PUOSC 1RA.FASE
PAM DIPUTACIO 1RA.FASE

84.693,82 €
178.723,25 €
101.360,53 €

186.928,96 € PUOSC 2NAFASE
422.604,50 € PAM 2NA.FASE
53.269,41 € SANITAT
HABITATGE

197.479,00 €
113.863,67 €
185.021,98 €
89.297,01 €

1.140.777,90 € TOTAL

HONORARIS EDIFICI CARRETERA
Honoraris Arquitecte Jaume Solé
Augment honoraris Jaume Solé-consultori2005-2006 Honoraris Arquitecte tècnic Ramon Auset
2006 Honoraris Arquitecte tècnic Joan C.Segura

TOTAL HONORARIS

COST TOTAL EDIFICI CARRETERA
SUBVENCIONS OTORGADES
FONS PROPIS AJUNTAMENT

SUBVENCIONS

53.120,20 €
10.704,77 €
14.572,36 €
19.459,00 €

97.856,33 €

1.238.634,23 €
950.439,26 €
288.194,97 €

950.439,26 €

2.-REHABILITACIÓ CASTELL DE SOLIVELLA
1) Any 2002 projecte: inversió al Castell de Solivella per part del Ministerio de Fomento 943.000 €
2) Any 2006 projecte inversió Ministerio de Fomento per un import 757.514,62€
3) Any 2006 projecte definitiu Rehabilitació del Castell de Solivella per import de 739.387,82 €, executiu per
conveni amb subvenció i aportació municipal

Pressupost de l'obra

739.287,82 €

adjudicada Constructora d'Aro
honoraris

702.402,00 €
42.171,94 €

TOTAL

744.573,94 €

SUBVENCIONS
Conveni Ministerio de Fomento
Diputacio de Tarragona
Dep.Politica Territorial-Honoraris-

591.510,26 €
30.000,00 €
42.171,94 €

TOTAL

663.682,20 €

FONS PROPIS 2007-2009

-

80.891,74 €

3.-DIPUTACIO DE TARRAGONA

Subvencions otorgades 2007-2010
Ecataleg, Subvencions grups musicals
Interesssos prestec Subvencionats

541.190,59 €
18.669,00 €
31.123,09 €

TOTAL GENERAL 2007+2010

590.982,68 €

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
AJUTS I SUBVENCIONS
EXP.NUM

NOM OBRA

e01/2007
e03/2007
e15/2007
e18/2007

proliferacio animals-coloms
Adquisició projector
socorrista-piscina
artic-equipament informàtic

IMPORT OTORGAT
2.932,00
4.442,00
3.997,66
687,80

€
€
€
€

TOTAL
e01/2008
e03/2008
e06/2008
e05/2008
e07/2008
e08/2008
e9/2008
e11/2008
e17/2008
e26/2008
e29/2008
e35/2008

Reparació i electrificacio campanes
adquisicó bens mobles-aire condicionat sala polivalent
creacio i/o acondicionament de parcs infantils, zona esportiva
reforma ampli.i millora equip.culturals, Sala SansArt.
programes i act.culturals
senyalitzacio itineraris culturals
area de lleure tallat, millora del rustillo
act.promocio turistica
musica als monuments-cicle de concerts
socorrista-piscina
proliferacio animals-coloms
artic-equipament informàtic

12.059,46 €
18.000,00
4.043,00
6.621,60
11.000,00
2.250,00
2.511,00
7.722,75
1.100,00
700,00
6.000,00
3.612,64
3.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTAL
e03/2009
e05/2009
e06/2009
e07/2009
e08/2009
e09/2009
e10/2009
e12/2009
e22/2009
e27/2009

artic adquisició fotocopiadora
realitzacio impuls ambiental- Pou Badiareforma i ampliacio equip.culturals
adq.bens mobles
senyalitzacio intineraris
act.promocio turistica
parc infantil-mallol
programa activitats culturals
socorrista-piscina
PEIM inversió Llar d'Infants.
PEIM manteniment

66.560,99 €
3.000,00
4.500,00
11.574,00
4.118,00
5.109,00
8.004,00
11.000,00
810,00
4.678,94
8.250,00
20.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTAL
e03/2010
e04/2010
e05/2010
e06/2010
e07/2010
e08/2010
e16/2010
e20/2010
e30/2010
e37/2010
e38/2010
e41/2010

reforma i ampliacio equip.culturals-La Societatarea lleure itineraris saludables-cm.Pla de Perdiuparc infantil font del gat-millora passeig
activitats culturals
adqu.bens mobles local polivalent
ajut extra mobiliari- 1ra.fase La SocietatPEIM millora i acondicionament zona esportiva
Socorrista-piscina
Adquisició i instal·lació de la megafonia municipal
artic-equipament informàtic megafonia
redaccio Pla d'Ordenació Urbanistica Municipal
proliferacio animals-ratesPEIM manteniment

81.043,94 €
8.633,00
14.563,85
10.647,45
1.800,00
5.948,00
20.000,00
4.000,00
6.000,00
12.000,00
3.000,00
14.459,70
5.250,00
30.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTAL
EXTRA
EXTRA

PAM 2008-2011, LOCAL SOCIAL LA SOCIETAT
RECUPERACIO CASTELL

136.302,00 €
215.224,20 €
30.000,00 €

TOTAL

245.224,20 €

IMPORT TOTAL 2007+2008+2009+2010+EXTRA

541.190,59 €
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