ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 8 DE MAIG DE 2000.NÚMERO 3.-

ASSISTÈNCIA: Alcalde:
Regidors:

SR. MANUEL VISA I PURROY
SR. MANUEL QUEROL LLOBET
SR.RAMON PRATS TROTA
SR. MIQUEL ABELLA GALINDO
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. LLUÍS DALMAU SALVATELLA
SRA. MONTSE BENDICHO CASAÑÉ
SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP OLIVART VILASECA
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SR. JOSEP ZAZURCA MONCLÚS
SR. JOSEP M. DOBLAS MANCERAS
SR. JOAN COLOM RIERA

Secretària Accidental: SRA. CARMEN JUSTRIBÓ ARNÓ

En Almacelles, essent les dotze 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 de la Secretària Accidental Sra.
Carmen Justribó Arnó, es procedeix a la realització de la sessió
extraordinària del Ple d'aquesta Corporació.

1.- PROPOSTA SOBRE CONCORRÈNCIA CONVOCATÒRIA
PUOSC 2000-2003 I APROVACIÓ DE PROJECTES I
MEMÒRIES.Es dóna lectura de la següent proposta:
“Vist el Decret de Presidència de la Generalitat 74/2000 de 22 de
febrer, publicat al DOGC núm. 2317 de data 6.03.2000 i d’acord

amb la Llei 23/1987 de 23 de desembre la qual especifica que
correspon a la Generalitat, mitjançant el Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya, instrumentar la cooperació econòmica en les
inversions locals.
Atès que són objecte d’aquesta convocatòria les obres i els serveis
de competència municipal, enumerats pels articles 63 i 64 de la Llei
8/1987 de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i
considerant que les presentades per l’Ajuntament d’Almacelles
s’ajusten a la normativa establerta, es proposa al Ple de la
Corporació la següent proposta d’acorda:
PRIMER: Concòrrer a la convocatòria per a la formulació del Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) del quatrienni 20002003 de conformitat amb el decret 74/2000 de 6 de març.

SEGON: Les obres objecte d’aquesta convocatòria són les que es
detallen a continuació:

Anualitat 2000
OBRA:AI/4 Projecte d’urbanització entorn Casal/Centre Cultural
Finançament:

Aportació corporació: 35%
Subvenció: 65%

4.653.826
8.642.818

Anualitat 2002
OBRA: AL/7 Memòria valorada Parc de l’Aigua
Finançament:

Aportació corporació: 36%
Subvenció: 64%

10.515.603
18.694.405

Anualitat 2002
OBRA: AL/8 Memòria Valorada Plaça del Mercat
Finançament:

Aportació corporació: 39%
Subvenció: 61%

3.842.516
6.010.090

Anualitat 2003
OBRA: AL/9 Memòria valorada Rambla de Catalunya
Finançament:

Aportació corporació: 64%
Subvenció: 36%

47.044.932
26.462.775

TERCER: Aprovar inicialment els projectes i memòries valorades
redactades pels Arquitectes Neus Solé Casulleras i Daniel Navas
Lorenzo, que s’assenyalen a continuació.
1) AI/4 Projecte d’urbanització entorn Casal/Centre Cultural
2) AL/7 Memòria valorada Parc de l’Aigua
3) AL/8 Memòria Valorada Plaça del Mercat
4) AL/9 Memòria valorada Rambla de Catalunya

Pres.:
Pres.:
Pres.:
Pres.:

13.296.644
29.210.008
9.852.606
73.507.707

QUART: Exposar-los al públic durant un termini de 30 dies durant
els quals es podran formular les reclamacions, suggerències i
al.legacions que es considerin oportunes. Cas de no presentar-se’n
cap aquests projectes es consideraran aprovats definitivament.”

En primer lloc intervé el portaveu de CiU, Sr. Ibars, per manifestar
que:
“el nostre grup volem manifestar que ens hagués agradat que
l’equip de govern ens convidés a consensuar el PUOSC al tractar-

se d’un tema de gran inversió per Almacelles, i que pot representar,
si està ben enfocat, uns grans beneficis per la gent de la Vila.
Però l’equip de govern ha optat novament per excloure i alhora
marginar el grup municipal de Convergència i Unió, malgrat tot
manifestem que estem d’acord en alguens propostes que es fan al
PUOSC, però també volem deixar clar que estem en desacord amb
l’alt cost econòmic dels projectes que l’equip que presenta, com ara
el projecte de la Rambla.
Per aquests motius el grup de CiU ens abstindrem en la votació”
Tot seguit intervé el portaveu d’IPA, Sr. Doblas, per a preguntar si
es pot votar la concorrència de la convocatòria al PUOSC i a part
l’aprovació dels projectes i les memòries, a la qual cosa el Sr.
Alcalde, argumenta que els 2 punts són una unitat, ja que els
projectes s’han d’aprovar per incloure’s a la convocatòria.
El Sr. Doblas manifesta que no estan d’acord amb la distribució de
les obres, però si estan d’acord en concòrrer a la convocatòria del
PUOSC.
Sotmesa la proposta a votació s’obtenen 7 vots a favor PSC i PP i 6
abstencions de CiU i IPA. La proposta queda aprovada per majoria.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les
12,15 hores.
VIST I PLAU
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL,

