ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I PER URGÈNCIA CELEBRADA PEL
PLE MUNICIPAL DEL DIA 14 DE SETEMBRE DE 2006.NÚMERO 09:
ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:
SRA. MONTSERRAT TORRES MASSOT
SR. JOSEP R. OLIVART VILASECA
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SR. FRANCISCO J. BISART BALTASAR
SR. JOAN MOLET TORRES
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SR. JOSEP M. DOBLAS MANCERA
SR. IGNASI COMELLA PEIRÓ
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
SR. ALBERT GARCÍA MILAGROS
SRA. JUANA MAGAÑA MEDINA
Secretària Acctal.:

SRA. CARME JUSTRIBÓ I ARNÓ

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 d’acord a l’ordre de les propostes següents:

1.- Declaració de la urgència
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Atès que el proper dia 15 de setembre s’exhaureix el termini de presentació
d’al·legacions al PUOSC 2004-2007.
Atès que cal la ratificació de l’Ajuntament en Ple de les 2 propostes de
modificació per poder ser admeses.
Atès el que estableix l’article 98 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya i l’art 46 i 47 de
la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les bases de Regim Local, se sotmet a
votació del Ple la urgència”.
L’acord és aprovat pels 7 vots a favor dels regidors de CiU, ERC i AIA, 4
abstencions dels regidors del PSC i 2 vots en contra del regidor d’IPA-FPM, Sr.
Josep Maria Doblas i del regidor no adscrit, Sr. Ignasi Comella i Peiró.

2.- Ratificació dels Decrets d’Alcaldia núm. 167 i 168
Es dóna compte per a la seva ratificació dels següents decrets:
“DECRET 167/06
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:
RESOLC:
A la vista de les indicacions del Departament de Governació es
deixa sense efecte el que es va acordar en el ple de 25 de juliol
que restarà substituit pel que segueix:
“Atès que el Departament de Governació de la Generalitat ha obert un període
d’al·legacions per fixar definitivament les obres que aniran subvencionades en
el PUOSC 2007, que finalitza el proper 15 de setembre d’enguany.

Atès que les obres incloses en el PUOSC per a l’exercici 2007 del nostre
municipi són les següents:
I.- Restauració Casa Ajuntament.
II.- Construcció de Biblioteca Pública.
I.- En relació a la subvenció per l’ampliació de l’edifici de l’Ajuntament consta en
el PUOSC les següents dades:
Pressupost: 1.107.048,39 €
Subvenció:
300.000,00 €
Atès què per les necessitats de l’Ajuntament fora més adient realitzar solament
una part d’aquesta obra, reduint elprojecte al respecte.
En definitiva se sol·licita el següent per l’exercici 2007:
Canviar la subvenció de 300.000,00 € prevista per la Casa Ajuntament, a fi que
es destini:
a.- A l’obra de restauració de la Casa Ajuntament, segons el nou projecte
anomenat de Reforma d’edifici per a l’ubicació de l’ascensor i redistribució
d’accessos amb el següent finançament:
Tota l’obra:
209.287,48 €
Aportació PUOSC 2007: 136.036,86 €
Aportació Ajuntament:
73.250.62 €
b.- A l’obra de Enjardinament de la Rambla de Catalunya - Generalitat la resta
dels 163.963.14 € fent que, en definitiva, es financiï la total obra de la següent
manera:
Total obra d’Enjardinament de la Rambla
PUOSC 2005:
PIM 07
Aportació Municipal:

417.758,14 €
163.963,14 €
74.161,49 €
89.774,65 €

Aquest acord haurà d’esser ratificat en el ple proper que es preveu per abans
del 15 de Septembre”.

DECRET 168/06
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:
A la vista de les indicacions del Departament de Governació es
deixa sense efecte el que es va acordar en el ple de 25 de juliol
que restarà substituit pel que segueix:
Modificació en el PUOSC 2005, per variar el Pressupost de l’obra de
construcció de la Llar d’Infants.
Arran del que es va aprovar en el Ple, de 27 de febrer de 2006, que pretenia
modificar el PUOSC de 2005 i, a la vista de que el nou projecte optimitzat de la
Llar d’Infants, de data juny de 2006, ascendeix a la quantitat de 1.549.170,00 €
convé finalment proposar la següent modificació del PUOSC 2005.
“Atès que en el present Ple, de 25 juliol, s’iniciarà la contractació de l’obra de la
Llar d’Infants, subvencionada en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
2005.
Atès que el projecte definitiu ascendeix a 1.549.170,00 € que ha substituït
l’anterior.
Atès que la subvenció del Departament d’Ensenyament per a aquesta obra és
de 752.500,00 €.
Atès que, a la vista d’aquesta important subvenció, del Departament d’Educació
de la Generalitat, les dues subvencions no superen el 95% de l’obra.
Atès que ja es troba consignada la total obra en el pressupost de la Corporació
en la seva totalitat, i vistos els informes de l’expedient.

És per tot això que resolc:
Primer: Comunicar al Departament de Governació que el nou projecte
optimitzat de Construcció de la Llar d’Infants, de data juny de 2006, ascendeix
a la quantitat de 1.549.170,00 € i que, pert tant, caldrà fer aquesta modificació
del total pressupost en l’obra del PUOSC 2005 amb el prec de que es
mantingui la mateixa subvenció.
Segon: Comunicar que la subvenció del Departament d’Ensenyament per a
aquesta obra és de 752.500,00 €.
Tercer: Es modifificarà el pressupost de la Corporació aportant l’ajuntament la
part no subvencionada que serà finançada amb ingressos procedents de la
venda de Patrimoni.
Quart: Aprovar també els models del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
respecte a l’obra de la Llar d’Infants”.

Aquest acord haurà d’esser ratificat en el ple proper que es preveu per abans
del 15 de Septembre”.

Pel que fa al Decret d’Alcaldia núm. 167/06, el regidor no adscrit Sr. Ignasi
Comella es pregunta el per què de la urgència d’aquest Ple. Acte seguit, diu
que votarà en contra de la ratificació, atès que –al seu parer- hi ha coses que
convenen més al poble que els assumptes dels què es tracta.
Pren la paraula el portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, qui creu que s’ha
anat molt depressa en la confecció d’aquests decrets, ja que en el finançament
de les Rambles no quadren les quantitats i demana com es finançarà el total
del finançament.
El Sr. Alcalde respon al regidor Sr. Ignasi Comella dient-li que en el 2003 va
votar a favor del Pla d’Obres i Serveis del què s’està tractant i ara vota en
contra.

Sotmés a votació la ratificació d’aquest Decret d’Alcaldia, aquest és ratificat
pels 7 vots a favor dels regidors de CiU, ERC i AIA i els 6 vots en contra dels
regidors del PSC, IPA-FPM i el regidor no adscrit, Sr. Ignasi Comella i Peiró.
Pel que fa a la ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 168/06, el regidor no
adscrit Sr. Ignasi Comella, diu que seria millor que la Llar d’Infants no es fes,
perquè tal com està projectada és un disbarat. A més, afegeix que és molt trist
que un únic vot pugui decidir aquesta obra. Per aquest motiu, votarà en contra
de la ratificació d’aquest decret.
El portaveu del grup d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, manifesta que aquest
no és el seu projecte i que, per tant, votarà en contra.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta que aquest tampoc és el
seu projecte i que es va iniciar amb un pressupost de 686.000 euros, i pregunta
si es treuran els diners de la venda de la caserna de la Guàrdia Civil. Sigui com
sigui, el seu grup votarà en contra de la ratificació del Decret.
El portaveu del grup de CiU, Sr. Josep Ramon Olivart, li contesta al Sr.
Francesc Torres que ja es va aprovar una modificació de crèdit en el seu dia
per finançar aquesta obra.
Sotmés a votació la ratificació d’aquest Decret d’Alcaldia, aquest és ratificat
pels 7 vots a favor dels regidors de CiU, ERC i AIA i els 6 vots en contra dels
regidors del PSC, IPA-FPM i el regidor no adscrit, Sr. Ignasi Comella i Peiró.

I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 21,30 hores del
vespre.
Vist-i-plau,
L’alcalde

LA SECRETÀRIA ACCTAL.

