
    
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 10/2015

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 22 de setembre de 2015, sota la presidència de
l’Il.lm  Alcalde-President Joan Mora i Buch (ERC-AM), es reuneixen els Tinents  d’Alcalde senyors Albert
Sala i Martínez (ERC-AM), Joan Rubal i Díaz (Acord-E), la senyora Gemma Martí i Villanova (ERC-AM),
Jordi Roldós i Sala (ERC-AM) i Josep Ruiz i Royo (Acord-E) i els Regidors senyors Xavier Noms i Casals
(ERC-AM), la senyora Anna Sosa Ródenas (ERC-AM), la senyora Maria Teresa Vidal i Peig (ERC-AM), la
senyora Mireia Neira i Marí (Acord-E), els senyors Emili Minguell i Parent (Acord-E), Lluís Nogueras i Mouli -
nes (CIU), Marta Alsina i Freginals (CIU), Víctor Ros i Casas (PP), Carlos Bartomeu i Castro (PP) i Carlos
Sánchez i Nicolau (C's), a l’objecte de celebrar sessió EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’A-
JUNTAMENT, assistits pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i Martínez.

Han excusat la seva assistència el senyor Xavier Melo Bulbena (CIU).

Atès que s’ha obtingut el quòrum d’assistència previst a l’article 98. c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es declara vàlida-
ment constituït el Ple de l’Ajuntament i es passa a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del dia.

1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

El senyor Alcalde explica breument els motius de la urgència de la sessió.

Sotmesa a votació la urgència de la sessió, s’aprova per unanimitat.

2.    APROVACIÓ DEL CONVENI DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE
L'ESPORT I L'AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES, PER AL FINANÇAMENT DE LA
CONSTRUCCIÓ DEL PAVELLÓ TRIPLE POLIESPORTIU AL SECTOR ELS AMETLLERS.

Es dóna compte de la següent proposta d’acord d’Alcaldia:

“APROVACIÓ  DEL CONVENI  DE  CONCESSIÓ  DE  SUBVENCIÓ  ENTRE  EL CONSELL CATALÀ  DE
L'ESPORT I  L'AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES,  PER AL FINANÇAMENT DE LA
CONSTRUCCIÓ DEL PAVELLÓ TRIPLE POLIESPORTIU AL SECTOR ELS AMETLLERS.

Vist el text del conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres, per al  finançament de la construcció del  pavelló triple poliesportiu al  sector Els
Ametllers.

Atès que en virtut de l'esmentat conveni es regulen els drets i obligacions d'ambdues parts per tal regular la
concessió d'una subvenció per un import màxim d'1.344.326,00 Euros amb un principal  de 800.000,00
Euros i un límit màxim d'interessos de 544.326,00 Euros.

Atès que es considera urgent la signatura del conveni per tal de formalitzar la concessió de la subvenció de
800.000,00 Euros del Consell Català de l'Esport.

En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:

Primer.-  APROVAR el conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament
de Sant Andreu de Llavaneres, per al finançament de la construcció del pavelló triple poliesportiu al sector
Els Ametllers.

El text de l'esmentat conveni s'adjunta com a annex al present acord a tots els efectes legals.

Segon.- FACULTAR l'Alcalde-President de l'Ajuntament, Il.lm. Senyor Joan Mora i Buch, per a la signatura
de l'esmentat conveni i de tots els documents que siguin necessaris per fer efectiu el present acord.

Tercer.- TRAMETRE una certificació del present acord al Consell Català de l'Esport.”
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El senyor Albert  Sala i  Martínez,  del  Grup Municipal  d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, explica
breument l'assumpte. Garanteix un crèdit de principal de 800.000 euros més els interessos, que pugen
un total de 544.326 euros, per tant, el total ascendeix a 1.344.326,00 euros.

El senyor Sala explica la necessitat d'endegar el projecte executiu, ja que hi ha una quota per a l'any
2015.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, considera que l'Alcalde hauria d'haver
justificat i explicat la urgència de la sessió, i, en canvi ho ha explicat el Regidor d'Hisenda.

El senyor Ros es congratula perquè es pot fer l'obra, que serà un pavelló nou i similar a l'actual en
capacitat.

També pregunta si a la zona hi cabran les piscines municipals i una pista de futbol 7. També li sembla
que aquest tipus de pavelló no té possibilitat d'ampliació.

Seguidament, el senyor Ros pregunta si el projecte s'ha explicat a les entitats municipals, i si no s'ha fet,
demana que es faci i que es traslladi als Grups Municipals la seva opinió o que se'ls convidi a assistir a
les reunions.

Pel que fa al préstec, considera que es podria amortitzar abans de l'any 2027 si la situació econòmica de
l'Ajuntament ho permet.

Finalment, el senyor Ros anuncia el seu vot a favor.

El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, explica que el seu Grup coneix
el projecte i  la subvenció i  que l'anterior govern hi va estar d'acord i, per tant,  ara també hi estarà.
Anuncia el seu vot a favor.

El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal d'Acord-E, Regidor-Delegat de les Àrees d'Urbanisme i
Obres Públiques, explica que la parcel·la municipal té 30.000 m2 aproximadament, i que ara es farà el
pavelló i s'actuarà per fases. Afirma que hi cap la piscina i una pista de futbol 7 i que, a més a més, ja
està contemplat.

També  explica  que  es  tracta  d'un  nou  concepte  de  pavelló  tant  en  construcció  i  manteniment  de
referència en eficiència energètica.

El senyor Ruiz explica que s'han pres les mesures adequades tenint en compte els suggeriments de les
entitats del municipi.

El  Regidor  senyor  Carlos  Bartomeu  i  Castro,  del  Grup  Municipal  del  PP,  opina  que  no  és  adient
amortitzar el préstec anticipadament.

El senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal d'Acord-E, Regidor-Delegat d'Esports, afirma que el
Consell Municipal d'Esports serà el lloc adient per parlar amb les entitats i rebre les propostes.

 Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.

 I no havent més assumptes que tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 21,21 hores. En dono fe.
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