ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I PER URGÈNCIA CELEBRADA PEL
PLE MUNICIPAL DEL DIA 21 DE SETEMBRE DE 2009.NÚMERO 10:
ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

Sr. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:

Sr. JOSEP GÒDIA VISA
Sra. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
Sr. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
Sr. JOSEP R. MASCARILLA ARNÓ
Sra. ROSA CARME BOSCH MAYENCH
Sra. MONTSE ARNÓ MORA
Sr. FRANCESC TORRES ARNÓ
Sr. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
Sr. JAUME ALTISENT BERENGUER
Sra. TERESA OLMO VILÀ
Sr. JOSEP M. DOBLAS MANCERA
Sra. CAROL MANCHÓ LAGUNAS

Secretari Accidental:

Sr. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 21 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen; s’inicia la
sessió plenària a la Sala d’Exposicions del Centre Cultural com a seu
provisional, a conseqüència de les obres que es duen a terme a la planta baixa
de l’edifici consistorial, d’acord a l’ordre de les propostes que es detallaran.
En primer lloc, els assistents consideren per unanimitat la justificació de la
urgència de la convocatòria, a la vista de l’al·legació presentada i, a més,
considerant la necessitat de contractar l’obra de referència el més aviat
possible.
Així doncs, per disposició de l’Alcaldia, s’entra directament al punt segon de
l’Ordre del Dia que disposa el següent:

2.- Contractació i adjudicació de l’obra del projecte
bàsic i d’execució de l’obra d’urbanització del carrer
Major, plaça de la Vila i carrer de la Mercè. Nova

delegació en la Junta de Govern per la contractació,
adjudicació i aprovació definitiva del projecte
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Vist l’acord del ple de 20 d’agost de 2009 sobre Contractació i adjudicació de
l'obra del Projecte Bàsic i d'Execució de l'obra d'urbanització del carrer Major,
plaça de la Vila i carrer de la Mercè. Delegació en la Junta de Govern, que
també feia referència a l’aprovació del projecte de referència.
Atès que el mateix ple va delegar en la Junta de Govern la contractació i
adjudicació de l’obra i l’aprovació definitiva del projecte amb un acord pres per
la majoria simple del regidors.
Atès que en data 10 de setembre, el portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc
Torres Arnó, va presentar una al·legació, a la contractacíó de l’obra,
considerant que, segons l’article 57 de la Llei Municipal Catalana per a delegar
en la Junta de Govern, era necessari l’acord de la majoria absoluta.
Atès que per una errada de Secretaria es va considerar vàlid l’acord de la
majoria simple dels regidors mentre que era obligada la majoria absoluta, tal
com manifesta l’al·legació que cal estimar.
Vist l’informe de Secretaria i el que disposen els articles 57 de la Llei Municipal
catalana, aprovada per DL 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 62.1.e de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.
És per això que es proposa:
Primer: Deixar sense efecte per manca de quòrum l’acord quart del punt 2 del
Ple, de data 20 d’agost, que resolia delegar en la Junta de Govern, la
contractació i adjudicació dels diferents trams que integren l’obra del projecte
d’urbanització del carrer Major, plaça de la Vila i carrer de la Mercè, de data
agost de 2009, redactat per B+R ARQUITECTES 29, SLP; per un import
d’execució per contracta d’1.077.586,2 euros, amb un IVA de 172.413,79
euros.
Segon: Es deixa també sense efecte, per la mateix raó, l’acord del mateix ple,
en el qual es resolia delegar en la Junta de Govern l’aprovació definitiva del
projecte d'urbanització del Carrer Major, Plaça de la Vila i Carrer de la Mercè,
de data agost de 2009, redactat per B+R ARQUITECTES 29, SLP; per un
import d’execució per contracta d’1.077.586,2 euros, amb un IVA de
172.413,79 euros.

Tercer: Delegar novament en la Junta de Govern l’aprovació definitiva del
projecte d'urbanització del carrer Major, plaça de la Vila i carrer de la Mercè, de
data agost de 2009, redactat per B+R ARQUITECTES 29, SLP; per un import
d’execució per contracta d’1.077.586,2 euros, amb un IVA de 172.413,79 euros
Quart: Delegar en la Junta de Govern, la contractació i adjudicació de l’obra
que es detallarà a continuació en els diferents trams que l’integren. L’obra és la
del projecte d’urbanització del carrer Major, plaça de la Vila i carrer de la Mercè,
de data agost de 2009, redactat per B+R ARQUITECTES 29, SLP; per un
import d’execució per contracta d’1.077.586,2 euros, amb un IVA de
172.413,79 euros.
Cinquè: Es delega també en la Junta de Govern la contractació i l’adjudicació
de les obres de l’ajuntament, en general, dins dels límits legals”.
En la fase de deliberació, el portaveu i regidor d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria
Doblas, felicita als regidors del PSC per fer reconéixer la necessitat de tenir la
majoria absoluta. Pel que fa al contingut de l’acord, manifesta novament que
votarà en contra ja que considera que la subvenció del MOPU s’havia de
destinar al reforç de tot el tram cedit. D’altra banda, es mostra contrari a la
delegació en la Junta de Govern de les contractacions de l’obra.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres Arnó, manifesta que votarà
en contra atès que és desfavorable a la delegació en la Junta de Govern de les
contractacions, ja que manca un motiu clar per fer-ho. Afegeix que, en tot cas,
si es continua per aquesta línia no caldrà acudir als plens per a res. Igualment,
és contrari a destinar la subvenció del MOPU únicament a un tram del total de
carretera cedida.
El Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta amb un afegitó proposat pel Sr.
Secretari per a la millor claretat del total del text i que diu:
“En l’acord tercer cal afegir al principi: Es ratifica el contingut de la proposta del
Ple de data 20 d’agost ... i es delega...”
En la fase de votació la proposta és aprovada per majoria absoluta, amb els 7
vots a favor dels regidors de CiU i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i
d’IPA-EPM.
A continuació, el Sr. Alcalde proposa tractar el punt primer de l’Ordre del Dia:

1.- Aprovació de les actes de Ple, de data 20 d’agost de
2009
El portaveu d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que votarà en
contra de l’acta per considerar que no recull realment el que es va dir.
El Sr. Alcalde li demana a aquest regidor que cal que concreti les esmenes que
consideri adients posar en l’esborrany. Contesta el regidor al·ludit que és per
continuar amb la postura que habitualment adopta respecte a l’aprovació de les
actes. El Sr. Alcalde decideix deixar sobre la taula l’aprovació de l’acta fins a la
propera sessió, demanant al portaveu i regidor d’IPA-EPM que presenti les
esmenes precises i concretes que consideri adients.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 21,15
hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

