
 SOL·LICITUD INCLUSIÓ OBRA “REHABILITACIÓ ANTIGA BANCA COMES”, AL PLA 
PROVINCIAL DE COOPERACIÓ A LES OBRES I SERVEIS DE COMPETÈNCIA 
MUNICIPAL PER A 2017. 
 
 Es produïren les següents intervencions: 
.................................................................................................................................................... 

Vista la convocatòria de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant per al Pla Provincial 
de Cooperació a les Obres i Serveis de competència municipal per a 2017, publicada al BOP 
nº 100 de 26/05/2016, i vista la memòria valorada de l’obra “Rehabilitació antiga Banca 
Comes” presentada per l’Arquitecta Municipal, Beatriz Garcia Morales, la qual ascendeix a  
446.369,00 €. 
 
 El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acordà: 
 

1.-  Sol·licitar la inclusió de l’obra denominada "Rehabilitació antiga Banca Comes" de 
Pedreguer, dins del Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de competència 
municipal per a 2017, el pressupost de licitació de la qual ascendeix a 446.369,00 €. 

2.- Sol·licitar la concessió d’una subvenció de 334.776,75 €, equivalents al 75 % del 
cost de l’obra, segons memòria valorada redactada a l’efecte. 

3.- Comprometre’s a comunicar l’obtenció de qualsevol subvenció, procedent d’altres 
departaments de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, dels seus organismes autònoms o 
d’altres organismes públics. 

4.- Així mateix, aquest Ajuntament es compromet a complir les condicions de la 
subvenció i destinar els bens a la finalitat concreta per la que es sol·licita la subvenció, que 
no podrà ser inferior a cinc anys en cas de bens inscribibles en un registre públic ni a dos 
anys per a la resta dels bens. 

5.- Ordenar al Secretari de la Corporació per a donar fidel compliment a les bases, 
que certifique respecte als extrems sol·licitats en la Base cinquena de dita convocatòria. 

6.- Igualment, ordenar al Sr. Alcalde que, en nom i representació de la corporació, 
efectue les declaracions exigides a la dita base. 

7.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a realitzar les gestions necessàries per a la 
bona finalitat de la present sol·licitud. 


