ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I PER URGÈNCIA CELEBRADA PEL
PLE MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2006.NÚMERO 11:
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. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
SR. ALBERT GARCÍA MILAGROS
SRA. JUANA MAGAÑA MEDINA
Secretari:

SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

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
El Sr. Alcalde sotmet en primer lloc, i 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, sotmetre a votació del Ple la urgència del punt que
es vol tractar.
L’acord és aprovat pels 7 vots a favor dels regidors de CiU, ERC i AIA, i els 4
vots en contra dels regidors del PSC i 1 abstenció del regidor d’IPA-FPM, Sr.
Josep Maria Doblas.

2.- Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 154/06 sobre
la cessió a l’EFAC de l’ús del Camp de futbol municipal
Es dóna compte per a la seva ratificació del següent decret:
“DECRET 154/06
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:
Atès que l’Ajuntament disposa d’un camp municipal d’esports, com a bé de
domini públic.
Atès que l’Escola de Futbol d’ Almacelles i Comarca ha sol·licitat de
l’Ajuntament la cessió de l’ús d’aquest camp per les activitats pròpies de
l’escola que recullen en els seus estatuts.
Atès que l’EFAC està portant l’activitat esmentada i pretén instal·lar la gespa
artificial, en l’esmentat camp, amb l’autorització de l’Ajuntament.
Vist el que disposa el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, de data 17
d’octubre de 1998, i concretament el seu article 53 i següents que autoritza la
cessió de l’ús privatiu dels béns de domini públic.
RESOLC

PRIMER: Cedir a l’EFAC l’ús del camp de fútbol municipal, situat en l’Avinguda
dels Esports, per un termini de 25 (vint-i-cinc) anys, exclusivament per les
activitats pròpies de l’escola de futbol, i tot això d’acord amb l’article 57, del
Reglament del Patrimoni.
L’esmentat ús serà compatible amb qualsevol altre tipus d’activitats que vulgui
portar a terme l’Ajuntament en el camp de futbol, per satisfer els interessos dels
vilatans, compatilitzant-les amb els horaris propis de l’escola de futbol.
SEGON: Aquest acord no tindrà validesa sense la ratificació del ple”.
Sotmés el decret a llur aprovació, el portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria
Doblas, fa constar que aquest decret està viciat –al seu parer- ja que calia
haver col·locat la gespa en un primer moment per part de l’Ajuntament i,
posteriorment, haver fet la cessió del camp al CD EFAC.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, insisteix en la mateixa idea que
l’anterior portaveu. Acte seguit, pregunta el per què dels 25 anys de durada
d’aquesta cessió i manifesta, per acabar, que no veu la urgència d’aquest Ple
quan aquest decret fou redactat el proppassat mes de juliol.
El regidor d’Hisenda i portaveu de CiU, Sr. Josep Ramon Olivart, manifesta que
per poder concedir la subvenció era necessari establir el termini de cessió en
25 anys.
Sotmés el decret a ratificació, aquest és aprovat per unanimitat.
Acte seguit, el Sr. Alcalde proposa continuar el Ple per procedir, de manera
informàtica, al sorteig dels membres de les meses electorals per a les properes
eleccions al Parlament de Catalunya del dia 1 de novembre, i que es durà a
terme a la Secretaria de les Oficines Municipals a 2/4 del 10 del vespre, tal com
està convocat públicament. De moment, es deixa suspesa la continuació de la
sessió.
Essent 2/4 de 10 del vespre, es reuneixen a la Secretaria General d’aquest
Ajuntament, els regidors Sr. Josep Gòdia Visa, Montse Noró Montraveta i el
secretari que sotscriu. No havent-se pogut obtenir el mínim de tres regidors per

a validar la constitució de la Corporació novament, es deixa sense efecte el
sorteig convocat.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 21,45 hores del
vespre.
Vist-i-plau,
L’alcalde

EL SECRETARI

