ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 8 D'OCTUBRE NÚMERO 7.-

ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. MANUEL VISA PURROY

Regidors: SR.RAMON PRATS TROTA
SR. MIQUEL ABELLA GALINDO
SRA. MONTSERRAT BENDICHO CASAÑÉ
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. LUIS DALMAU SALVATELLA
SR. MIQUEL QUEROL GISBERT
SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
SR. JOAN COLOM RIERA
SR. MANUEL QUEROL LLOBET
SR. SALVADOR SOLANES PASCUAL
SR. JAUME ARCAYA ABÓS

Secretari: SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

En Almacelles, essent les vint-i-una hores del dia indicat a l'encapçalament, sota
la Presidència del Sr. Alcalde, en Manuel Visa i Purroy i l'assistència dels
regidors assenyalats més amunt, prèvia comprovació del quòrum legal necessari,
amb l'assistència del secretari Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau, es procedeix
a la realització de la sessió extraordinària del Ple d'aquesta Corporació.

1.-ADJUDICACIÓ PEL PROCEDIMENT OBERT DEL SEGON
CONCURS DE L'OBRA DEL PROJECTE DE CASAL / CENTRE
MUNICIPAL.
Es dóna lectura de la següent proposta:
"Vist l'expedient del concurs iniciat per acord del ple de data 29 de juliol de
1998 per tal de contractar per procediment obert l'obra de referència havent-se
sol·licitat ofertes per edicte en el BOP de data 5 de juliol de 1998.

Vista l'acta d'obertura de pliques de data 5 i 14 de setembre de 1998 i atès que,
després d'haver-se intentat sense efecte l' adjudicació en el ple de data 22 de
setembre, s'han contrastat noves informacions per les que es considera que tenen
igual solvència les empreses licitadores, essent per tant adient l'adjudicació a
l'empresa més económica.
Vista la consignació suficient en la partida 62200-451 del pressupost vigent,
considerant la despesa plurianual, i el que disposa l'article 11 i 68 i següents de
la LCAP i 88 de la LBRL, es proposa als reunits el següent:
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el concurs de les obres de
CASAL / CENTRE CULTURAL de l’Ajuntament d’Almacelles, a l'empresa
LEDECO SA. per un import de 210.863.820 PTA amb subjecció al que disposa
el projecte tècnic redactat pels arquitectes en Daniel Navas i na Neus Solé, i el
Plec de Clàusules Administratives.
SEGON.- Notificar aquest acord a l'empresa i requerir-la a fi de què en el termini
de 15 dies des de la notificació presenti el document acreditatiu d'haver constituït
la garantia definitiva amb citació per a la formalització del contracte en
document administratiu.
TERCER.- Que es publiqui aquesta adjudicació en el BOP en el termini de 48
dies des de la data d'adjudicació.
QUART .- Nomenar Director de les obres a l'arquitecte en Daniel Navas al que
s'haurà de comunicar aquest acord a fi de que es posi en contacte amb l'empresa
per iniciar el replanteig ".
El portaveu de CiU diu que com havia dit espera i desitja que aquesta sigui la
última del cúmul de contradiccions desde l'inici de la legislatura actual. A
continuació fa una història esquemàtica dels fets que integren les esmentades
contradiccions repetint el que va dir en el darrer ple. Per acabar considera que fa
riure i és poc seriosa l'actuació de l'equip de govern en aquest tema afegint que li
agradaria que els futurs consistoris fossin, més respectuosos amb els acords
presos de forma consensuada.
Finalment pregunta al Sr. Alcalde el motiu de proposar ara l'adjudicació a una
empresa de 210 milions i en el ple anterior a una altra empresa de 3 milions i
escaig més cara.
El portaveu d'IC-EV considera que el Sr. Prats ha perdut una oportunitat de
dimitir no sols perquè li han tombat una proposta sinó perquè es veu obligat a
votar una proposta que no és seva.
El portaveu d'ERC considera que s'ha arribat a un moment en què no es pot
assegurar el que passarà la setmana propera explicant que això és degut a una

manca de diàleg. Afirma que ERC sempre ha acudit si ha estat cridat per l'equip
de govern.
Considera que la proposta d'avui és el resultat de què un grup fent política s'ha
aprofitat de la situació i que això no és gestionar els diners del poble. Cal, al seu
criteri, ésser més seriosos i per aquest motiu el seu grup votarà en contra doncs
s'havia d'haver consultat a tots prèviament.
El Sr. Alcalde adreçant-se al portaveu de CiU li contesta que ha repetit tres
vegades que calia consens i mentre que el portaveu de l'equip del PSC en la
legislatura anterior, present a la sala, li pot contestar que l'anterior equip de
govern no va utilitzar el consens per a res.
El portaveu de CiU reitera la pregunta que ha fet i el Sr. Alcalde li fa avinent que
a la proposta hi trobarà la contesta.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per vuit vots a favor dels regidors del
PSC i PP, 3 vots en contra d'IC-EV i ERC i 2 abstencions dels regidors de CiU.
Essent un quart de deu es dóna per finalitzada la sessió, aixecant-se la
present acta, de tot el qual en dono fe.

EL SECRETARI,

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

