ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 14 D’ABRIL DE 1999. NÚMERO 2
ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. MANUEL VISA PURROY

Regidors: SR.RAMON PRATS TROTA
SR. MIQUEL ABELLA GALINDO
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. LUIS DALMAU SALVATELLA
SRA. MONTSERRAT BENDICHO CASAÑÉ
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.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“1.- DEBAT I VOTACIÓ SOBRE LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ
D’ESTUDI, FORMADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS, QUE
INVESTIGUI L’EXPEDIENT I EL PROCEDIMENT EMPRAT EN LA
CONTRACTACIÓ DELS APARELLS DE CALEFACCIÓ DELS PISOS DE
PROTECCIÓ OFICIAL CONSTRUÏTS PER LA FUNDACIÓ FAMÍLIA I
BENESTAR, I ANALITZI LES POSSIBLES RESPONSABILITATS DE TOT
TIPUS QUE SE’N PUGUI DERIVAR, EN EL CAS QUE EXISTEIXIN
IRREGULARITATS.”

El portaveu de CiU, diu que al seu criteri cal deixar pendent aquest assumpte donat
que no hi ha en l’expedient un informe de Secretaria, demana i pregunta el perquè no
hi és.
El Secretari manifesta que sols pot informar que, tal com es va dir en el Ple passat,
aquesta no és una qüestió municipal i per tant no s’ha seguit cap procés.
El Sr. Alcalde es ratifica en el mateix sentit.
El portaveu de CiU insisteix en què l’Ajuntament ha fet coses que no podia fer atès
que hi ha cartes amb registre de sortida demanant propostes.
D’ordre del Sr. Alcalde es dóna lectura a les dues cartes següents rebudes de la
Fundació Família i Benestar Social, clarificant el tema i al mateix temps ofereix còpia
als grups reunits:
“Srs.
Diari “La Mañana”
Lleida
Barcelona, 23 de març de 1999
Senyors,
En relació amb l’article publicat el dia 13 en el seu diari “La Mañana”, sobre la contractació de la instal.lació
de calefacció en els 35 habitatges que estem construint en el municipi d’Almacelles, ens sembla convenient
puntualitzar alguns aspectes de la seva nota que no s’ajusten a la realitat.
1.- La normativa de la Generalitat de Catalunya, pel que fa als habitatges de Protecció Oficial, no exigeix la
instal.lació de calefacció. No obstant això, la Fundació, amb la conformitat de l’Ajuntament, va decidir
instal.lar la calefacció, perquè el procès de la construcció de l’edifici i el pressupost ho feien possible.
2.- Quan va decidir-se instal.lar la calefacció va demanar-se pressupost a cinc empreses, i l’obra es va
adjudicar, a l’empresa que oferia millors condicions econòmiques per un total de 9.028.775 PTA + IVA. La
quantitat que indiquen vostès de 17 milions no correspon doncs,a la realitat.
A més, la fundació pot certificar que la quantitat de 258.000 pts per habitatge és molt bona, en relació a d’altres
obres que estem realitzant.
3.- Ens sembla convenient doanr a conèixer que, en els 40 municipis on la Fundació construeixi habitatges
socials per a famílies d’ingressos inferiors a 2.500.000 pts, hi ha una determinada ajuda a aquestes famílies
que, en sentit estricte, pagaran tots els habitants del municipi i fins i tot de Catalunya, pel que fa a les
subvencions de la Generalitat. Ens sembla que això no és censurable, sinó encomiable. Però sobre aquesta
qüestió cadascú és lliure d’opinar com vulgui.
Els agrairem que publiquin en el seu diari aquests aclariments.
Els saluda atentament,
Signat: Francesc Borrell”

“ Il.lm. senyor Manuel Visa i Purroy
Alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles
Barcelona, 7 d’abril de 1999
Senyor,
D’acord amb la seva petició exposem a continuació les ofertes rebudes corresponents a la instal.lació de calefacció dels habitatges que
estem construïm a la seva població.
INST. JORPE
P. MINUESA INSTAL.LACIONS
SORIGUÉ
GARGALLO FONTANERIA I CALEFACCIÓ
INSTA. FARRÚS

10.426.103
11.784.450
11.469.570
8.720.145
8.496.775

La Fundació va decidir adjudicar l’obra a l’empresa INST.FARRÚS que és qui va oferir el preu més ajustat.
Ben Cordialment,

Signat: Francesc Borrell”

El portaveu de CiU insisteix en la manca de correció del procediment seguit.
El portaveu d’ERC considera que per seguir el procediment correcte aquests escrits
haurien de ser a la carpeta abans del Ple.
El Sr. Alcalde contesta que s’ha rebut per fax.
El regidor portaveu del PSC manifesta la seva conformitat en com s’ha portat a terme
aquest tema i considera que aquest no és assumpte de Ple i l’Ajuntament no hi intervé.
El portaveu d’ERC considera que l’Ajuntament ho acaba pagant la qual cosa contesta
el portaveu del PSC dient que l’import de la calefacció surt d’un remanent que hi
podia haver per l’Ajuntament.
El regidor portaveu d’IC considera que l’Ajuntament no havia d’haver intervingut i ell
ha vist una convocatòria del Regidor d’Obres demanant ofertes.
El regidor portaveu del PSC diu que la Fundació Família i Benestar Social s’ha oferit
per a qualsevol aclariment.
El portaveu de CiU intervé novament dient que és “increible” el que ha pasat per les
següents raons:
A) En l’avant projecte de l’obra ja es preveia la calefacció.

B) No enten com es pot dir que s’ha oblidat un servei que és obligatori.
Finalment el Sr. Alcalde fa constar que cada vegada que l’Ajuntament ha ofert terrenys
a Adigsa i no hi ha hagut recuperacions.
El portaveu d’IC diu que l’Ajuntament s’ha posat on no podia posar-se.
El portaveu d’ERC pregunta si els instal.ladors han tractat amb la Fundació o amb
l’Ajuntament. I el regidor en Miquel Abella contesta que l’Ajuntament va rebre les
propostes i les va entregar a la Fundació.

El portaveu del PP manifesta que:
- Varem veure en el diari de 13 de març que es denunciava per tràfic d’influències.
- Que la calefacció es deia en el mateix diari que valia 17 milions enlloc de 9.
- Ha vist també la carta de la Fundació en el Diari i la seva publicació a la Mañana.
Després d’això fa constar que suposa molt poca serietat i que ha estat fet amb l’ànim
de desprestigiar a l’equip de govern.
També considera feta amb lleugeresa l’actuació de CiU al fiscalitzar els comptes
doncs, no s’enten com es pot dir 17 milions per exemple en lloc de 9. Per tots aquests
motius i donat un vot de confiança en l’equip de govern el seu grup votarà en contra.
Sotmesa a votació la proposta és desestimada per 8 vots en contra del PSC i PP i per 5
vots a favor de CiU, IC i ERC.
Es dóna lectura de la següent proposta:

2.- DEBAT I VOTACIÓ SOBRE LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D’ESTUDI,
FORMADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS QUE INVESTIGUI EL
FINANÇAMENT DE LES OBRES DEL NOU CENTRE CULTURAL, I
ANALITZI LES POSSIBLES RESPONSABILITATS DE TOT TIPUS QUE
SE’N
PUGUIN
DERIVAR
EN
EL
CAS
QUE
EXISTEIXIN
IRREGULARITATS.

El portaveu de CiU enten que falta l’informe de l’Interventor, demanat, i cal deixar
l’assumpte pendent. L’interventor accidental fa constar que aquest informe sobre la
consignació correcta del pressupost ja hi era en l’expedient de l’aprovació del
pressupost i que malgrat això ahir va posar en la carpeta un altre que concorda amb
l’anterior. En aquest acte es fa entrega al sol.licitant de l’informe últim i el regidor

portaveu del PSC demana la seva lectura cosa que no consideren necessària els
regidors que l’havien sol.licitat per manca de temps per al seu estudi.
Sotmesa a votació la proposta és desestimada per 8 vots en contra del PSC i PP i 5 vots
a favor de CiU, IC i ERC.
Es dóna per acabat l’acte essent les 21 hores i trenta minuts.
VIST I PLAU
EL SECRETARI,

L’ALCALDE,

