ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter:
Data:
Lloc:

Extraordinari
22/12/2015
sala de plens

Alcalde
FRANCESC BONET NIETO
Regidors
JORDI ORRIOLS VILARÓ
MONSERRAT TORRES BAJONA
ANNA Mª CABOT MONTES
FRANCESC X. DANTÍ ESPINASA
RAMON VILAGELIU RELATS
ANGEL EXOJO LOZANO
PERE CABOT BARBANY
ALICIA MORENO RODRIGUEZ
ESTEVE AYMA PEDROLA
VICENÇ FUERTES BERGUA
ABRAHAM REQUENA RUIZ
AGUSTÍ GONZALO ALVAREZ
Excusen la seva assistència
Cap
Secretària accidental
Marina Escribano Maspons
A la Casa de la Vila a les 20:20hores del dia 22/12/2015, es van reunir sota
la Presidència del Sr. Alcalde, els regidors que al marge es relacionen, assistits per
la Secretària accidental, a l’objecte de celebrar sessió de caràcter Extraordinari, en
primera convocatòria, del ple de l'Ajuntament.
Obert l’acte per la presidència, es procedeix al debat dels assumptes inclosos
en el següent
ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir
la concessió del bar del camp de futbol municipal i inici del procediment de
licitació per procediment obert
2. Proposta d'aprovació del reconeixement al Sr. Pere Vilardebò Vila i de la
denominació de la "Plaça Pere Vilardebò"
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1. APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I
TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DEL BAR DEL CAMP DE
FUTBOL MUNICIPAL I INICI DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ PER
PROCEDIMENT OBERT
Examinat l'expedient núm. 289/2015 instruït per a l'atorgament de la concessió de
l'ús privatiu de domini públic del bar situat a l’edifici del camp de futbol municipal.
_
Vistos els informes emesos per la Secretària accidental, l'Interventor municipal, així
com pel Tècnic Municipal.
_
Vist el contingut dels Plecs de Prescripcions Tècniques i de
Econòmicoadministratives Particulars que han de regir la contractació.

Clàusules

_
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació per a l'atorgament de la concessió de
l'ús privatiu de domini públic del bar situat a l’edifici del camp de futbol municipal.
Segon.- Aprovar els Plecs de Prescripcions Tècniques i Clàusules Administratives
Particulars que ha de regir la licitació per a la indicada concessió administrativa.
_
Tercer.- Convocar, simultàniament, concurs públic, mitjançant procediment obert,
de l'adjudicació de la concessió, i que se sotmetin a informació pública els Plecs
aprovats juntament amb la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al perfil del contractant, en el benentès que, si no es formula cap
al·legació, el plec restarà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord.
Quart.- Delegar expressament a la Junta de Govern Local la resolució de les
al·legacions que es puguin presentar als Plecs de Prescripcions Tècniques i Clàusules
Administratives, així com l’adjudicació del contracte.

2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT AL SR. PERE VILARDEBÒ
VILA I DE LA DENOMINACIÓ DE LA "PLAÇA PERE VILARDEBÒ"
El mes de febrer del 2016 es celebrarà una sèrie d’actes en honor al santaeulalienc
Pere Vilardebò Vila, per homenatjar i donar a conèixer els èxits de la trajectòria
esportiva del ciclista local. Culminarà el dia 28 de febrer, on es durà a terme l’inici
de la temporada ciclista, en categoria cadet i junior, del calendari de la Federació
Catalana de Ciclisme.
El Pere Vilardebò era un santaeularienc conegut i apreciat, tant per la seva faceta
esportiva, però també per la seva implicació en el municipi.
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A nivell esportiu, va ser una figura important, primer amateur i després fent el salt
a categoria professional a la dècada dels setanta. Era nascut a Santa Eulàlia de
Ronçana, municipi on entrenava i tenia establerta la seva residència.
Entre el seu palmarès hi ha una victòria d’etapa a la Volta a Catalunya, i la
participació en diferents etapes del Tour, el Giro i la Vuelta. Va ser membre de la
selecció, en amateur, en els Campionats del Món de Barcelona (1973) i Montreal
(1974). El mateix any, 1974, va guanyar la cursa social del DC Barcelona, amb inici
i final al nostre municipi.
El 1979, va ser el punt àlgid de la seva carrera esportiva, quan va quedar segon a la
Volta a Catalunya, a només 2 segons del guanyador, Belda.
Atesa la trajectòria del Sr. Pere Vilardebò Vila i amb motiu dels actes d’homenatge
previstos, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Fer un reconeixement institucional al ciutadà i ciclista local Pere Vilardebò
Vila, èxitus al 2004.
Segon.- Dedicar un espai a la seva memòria, a les carreteres que l’han vist
entrenar, créixer i incrementar el seu palmarès, aprovant la denominació de la
rotonda de la Carretera de Barcelona amb el camí de la Creu, com a “Plaça Pere
Vilardebò”.
Tercer.- Incorporar la nova denominació al nomenclàtor del nostre municipi.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per
I a les , es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, la secretària
accdntal., ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.

L’Alcalde

Marina Escribano Maspons

Francesc Bonet Nieto
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