ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 14 D’AGOST DE 2003.- NÚMERO 09:
ASSISTÈNCIA: Alcalde: SR. JOSEP IBARZ GILART
Regidors:
SR. JOSEP M. DOBLAS MANCERA
SRA. MONTSERRAT TORRES MASSOT
SR. JOSEP R. OLIVART VILASECA
SR. FRANCISCO J. BISART BALTASAR
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SR. JOAN MOLET TORRES
SRA. MONTSERRAT NORÓ MONTRAVETA
SR. IGNASI COMELLA PEIRÓ
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. ALBERT GARCÍA MILAGROS
SR. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
SRA. JUANA MAGAÑA MEDINA
Secretari: SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, éssent les 21 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen.
El Sr. Alcalde indica que abans de començar la sessió plenària, vol aprofitar
l’avinentesa per a fer entrega de les insígnies d’or de la ciutat als nous regidors
entrants en aquesta nova legislatura. Aquest acte protocol·lari es precedeix pel
següent discurs:
“És per a mi un honor i un orgull, com a alcalde i president d’aquesta nova
Corporació, fer-vos entrega de l’insígnia d’or de la vila d’Almacelles. Insígnia
que és símbol d’aquest poble i dels seus conciutadans, els quals han dipositat
en nosaltres la representació de llurs interessos i il·lusions.

Així doncs i en primer lloc, felicitar a tots els regidors entrants en aquesta
Corporació i desitjar-los una legislatura plena d’èxits i mereixedors de la
confiança de la gent que els ha escollit democràticament.
A tots ells, la meva enhorabona.
Passem ara, doncs, a fer entrega de les insígnies a:
•
•
•
•
•
•
•

Montserrat Noró Montraveta
Xavier Cortés Escanilla
Albert García Milagros
Juana Magaña Medina
Ignasi Comella Peiró
Montserrat Torres Massot
Francisco Javier Bisart Baltasar”

Un cop acabat l’acte de lliurament de les insígnies, es continua amb la sessió
plenària tal com segueix:

1.- Aprovació de les actes de Ple, de data 17 i 31 de
juliol de 2003
Acte seguit es passa a aprovar les actes de referència. El regidor portaveu del
PSC, el Sr. Francesc Torres, assenyala que en referència al punt sisè de l’acta
de Ple, de data 17 de juliol de 2003, voldria que en la intervenció del seu grup
s’hi fés constar el següent: “El grup del PSC no es fa responsable solidari del
resultat de la gestió dels restants membres de la Corporació”.
Els reunits aproven el redactat íntegre de les dues actes amb l’esmena
proposada pel grup del PSC.

2.- Contractació de les obres de la part restant del
projecte d’ampliació de la Residència municipal d’Avis

“Mn. Alexandre Pedra” d’Almacelles,
procediment obert i per concurs

mitjançant

Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, de l’any 2003, aprovat
per Decret de la Generalitat de Catalunya, figura inclosa l’obra PI-PG2003-812,
titulada “Ampliació de la Residència Municipal d’Avis “Mn. Alexandre Pedra”
d’Almacelles.
Atès que aquesta Corporació té garantida la disponibilitat de la seva aportació
econòmica i tots els elements necessaris per al normal desenvolupament de les
obres que determinen l’execució d’aquest pla.
Atesa la normativa vigent en matèria de contractació administrativa, en especial
la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques.
Atès que, l’obra relativa als capítols primer i segon del projecte que comprén
moviments de terres, fonaments i estructura ja es troba executat per la pròpia
Administració, essent procedent la continuació de l’obra.
Atès l’expedient de contractació i tramitació per concurs i procediment obert, de
les obres de referència d’Almacelles.
Atès que el projecte tècnic fou aprovat en el seu dia i, redactat el Plec de
Clàusules Econòmico-administratives, amb consignació en la partida adient del
pressupost vigent i emesos els informes de Secretaria i Intervenció.
Per tot això, s’acorda:
Primer: Aprovar el Plec de Clàusules Econòmico-administratives.
Segon: Aprovar l’expedient de contractació, per concurs i procediment obert,
aprovar la despesa a càrrec de la partida corresponent del pressupost vigent i
disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, convocant els possibles
licitadors a fi que en un termini de 23 dies hàbils, presentin les ofertes de
conformitat amb el Plec de Clàusules i d’acord amb allò que disposa el projecte
tècnic redactat pels arquitectes Daniel Navas & Neus Solé, de data juliol de
2002.

Tercer: Nomenar director de l’obra que ara es contracta a l’arquitecte Miquel
Àngel Soriano i Montagut, cessant de la funció directora als arquitectes Daniel
Navas i Neus Solé”.
Un cop sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels
regidors presents en la sessió plenària, si bé el portaveu del PSC, el Sr.
Francesc Torres, indica la posició del seu vot en el sentit que per als seus
regidors té moltíssima importància l’atenció a la gent de la tercera edat del
municipi, i troben del tot necessària aquesta ampliació de la residència
municipal, obra que fou iniciada pel PSC en l’anterior legislatura.

I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 21,15 hores del
migdia.

Vist-i-plau,
L’alcalde

EL SECRETARI

