
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

CELEBRADA  EL DIA 16 DE MARÇ DE 2012  

 

REGIDORS ASSISTENTS 

VICENÇ CEBRIA I PEIX 

OSCAR IZQUIERDO I FABA 

ENCARNA PALLÍ I JUSCAFRESSA 

MARTA MARTÍ I PASTÓ 

JOAQUIM MONT I SERVIÀ 

ANN JANE BRADLEY 

ALCALDE-PRESIDENT 

RUFINO GUIRADO IRUELA 

SECRETÀRIA  

PILAR BLASCO I PRIM 

 

 

A Vall-llòbrega, essent les  14,30 hores del dia 16 de març de 2012, sota la presidència de 

l’Alcalde i amb l’assistència de la secretària , es reuneixen, a la Casa Consistorial,  prèvia 

citació en forma, els regidors que a l’encapçalament s’esmenten, a fi i efecte de celebrar  sessió 

de Ple extraordinari segons estableix l’ordre del dia.  

 

1. APROVACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2012 

 

Vist l’expedient de confecció del pressupost municipal exercici de 2012 

El Ple acorda; 

1.APROVAR inicialment el pressupost general de la Corporació  per un import de 1.005.775,38 

euros, les bases d’execució d’aquest i la plantilla comprensiva de tots els llocs de treball 

reservats a funcionaris i personal laboral per l’exercici de 2012. 

2. OBRIR un període d’exposició pública, d’acord amb allò establert a l’art. 169.1 de la llei 

reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004 de 5 de març, de quinze dies hàbils a comptar 

des de l’endemà de la publicació de l’edicte en el Butlletí oficial de la Província, perquè els 

interessats puguin presentar al·legacions i suggeriments. 

3. ENTENDRE-HO aprovat definitivament cas de no presentar-se cap al·legació  

Es va obrir debat en el qual el grup de CIU, a través de la portaveu Sra. Martí, demana pel tema 

de Roca de Gria, i l’Alcalde  respon que van ser uns extres d’aquesta obra el que ara figura. 

També indica que veuen poques retallades en les despeses, i que per exemple la Llar d’infants 

hauria de generar menys despesa en personal. La regidora Sra. Pallí explica que el curs està 



iniciat i que  pel proper curs ja està previst que generi menys costos a l’Ajuntament i així s’ha 

previst al Pla d’Ajust; i també fa menció la Sra. Pallí, dins d’aquesta tendència a baixar despeses 

de l’Ajuntament, una previsió de disminució de costos en serveis de neteja a les dependencies 

municipals. Continua el grup de CIU considerant que hi ha altres partides a disminuir com ara 

les subscripcions a diaris i revistes. Indica l’Alcalde que aquest pressupost és molt restrictiu en 

quant a inversions i despesa i que està en la línia de contenció marcada pel Pla d’Ajust  aprovat. 

Queda aprovat amb els vots a favor dels grups de IC-V i ER i el vot en contra de CIU. 

 

2. INICIAR LICITACIÓ LOCAL SOCIAL 

 

Vist l’expedient per “APROVACIÓ PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES PER 

LA CONCESSIÓ DEL BAR LOCAL SOCIAL I INICI PROCEDIMENT OBERT 

CONTRACTACIÓ” 

 

 Atesa la necessitat de procedir a la concessió del servei de bar del local social “La 

Rambla” i altres serveis complementaris.  

Ates l’ informe favorable de Secretaria- Intervenció. 

D’acord amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya, és el Ple de la Corporació l’organ competent per atorgar 

dita concessió.  

Proposo al Ple l’adopció del següent  ACORD: 

Primer: Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert de la concessió del 

bar i serveis complementaris del Local Social La Rambla.  

Segon: Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació del citat contracte, 

mitjançant concurs i per urgència.  

Tercer: Aprovar el Plec de Condicions particulars que haurà de regir dita contractació  

Quart: Publicar l’anunci de convocatòria de la licitació del contracte al BOP, juntament 

amb l’exposició pública del Plec, i també al lloc web municipal ( perfil del contractant) 

concedint un termini de tretze dies naturals per a la presentació d’ofertes.  

S’obre debat demanant la paraula el Sr. Mont per indicar que la contractació és similar a 

l’efectuada anteriorment i que caldria un canvi radical perquè el sistema anterior no va 

funcionar. A continuació insisteix la Sra. Marti en que cal enfocar-ho d’altra manera, “o 

es fa un bar o es fa un local social“ diu textualment, “ però les dues coses alhora no 

funcionen. Intervé el regidor Sr. Izquierdo per puntualitzar que de la manera que parlen 

“sembla com si cada any es canvies de concessionari i anés de mal en pitjor i no és 



aquest el cas, ni molt menys”. La Sra. Martí indica que el poble és petit i a més aquí la 

gent hi va poc al bar i creu que no pot funcionar amb bon rendiment, en canvi creu que 

podria anar bé només com a local social gestionat pel propi ajuntament. La Sra. Pallí 

respon que aquí al poble hi ha una bona mostra de restaurants sempre plens que 

demostra que si l’oferta val la pena, la gent agafa el cotxe i es desplaça. Conclou la Sra. 

Martí que “ ho agafi qui ho agafi no li funcionarà”, es mostra en contra la Sra. Pallí que 

no està gens d’acord tot dient que amb bon treball i imaginació segur que funciona. La 

Sra. Martí indica que “ aquesta imaginació i motivació l’hauria de posar l’Ajuntament, 

aquesta és la diferencia”.  

Es transcriu la totalitat del debat, perquè així ho indica el grup de CIU, que consti en 

acta les seves intervencions detallades en aquest punt 

Queda aprovat amb els vots a favor dels grups de IC-V i ER i el vot en contra de CIU. 

 

3. ADJUDICAR L’ACABAMENT DE L’OBRA “AULA DE PSICOMOTRICITAT” 

 

Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte d’obra de: 

AULA DE PSICOMOTRICITAT I ESPAI AUDIOVISUAL DE LA LLAR D’INFANTS ( part 

pendent d’executar. Fase B) 

Atès que la licitació del contracte s’ha realitzat conforme a allò previst a la Llei de Contractes 

del Sector Públic.   

Atès l’acord adoptat per l’Ajuntament en l’acord plenari de data 8 de febrer de 2012 on s’aprovà 

el pressupost base de licitació, pel procediment negociat sense publicitat de les obres pendents 

d’execució del Projecte “Aula de psicomotricitat”, un cop resolt el contracte amb l’adjudicatari 

Construccions Vidal. 

Atès que el preu de la licitació, a la baixa, fou de 153.929,27 € i es convidà a tres empreses a 

participar-hi. 

Atès l’informe emès per l’arquitecte assessor municipal, on es constata que la única empresa 

presentada ha estat CLEARLINE BUSSIINES,SL i amb una baixa acceptable del 24 per cent 

del preu de licitació. 

El Ple acorda: 

PRIMER: Adjudicar el contracte per a l’execució de la part pendent  de l’obra “AULA DE 

PSICOMOTRICITAT I ESPAI AUDIOVISUAL DE LA LLAR D’INFANTS”, que 

s’anomenarà FASE B  a la empresa CLEARLINE BUSSINES,SL, pel preu de 116.986,22 

euros, subjecte al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions 

Tècniques i a les propostes tècniques presentades si s’escau pel licitador. 



SEGON: Comunicar aquest acord a l’adjudicatari i requerir-lo per a que en un termini de 15 

dies  següents al de la notificació, aporti la garantia definitiva, a fi que l’adjudicació es 

converteixi en definitiva; i advertint-lo que si no ho fa així la contractació pot quedar resolta.  

TERCER: Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida corresponent ( 10.01.321.62201)del 

pressupost de l’exercici 2011. 

QUART: Requerir a l’adjudicatari per a que el dia i hora que se li indiqui formalitzi el contracte 

administratiu corresponent. 

CINQUÈ: Publicar el resultat de la licitació al “Perfil de Contractista” de la pàgina web 

municipal.  

SISÈ: Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari  

SETÈ: Facultar l’alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer efectius 

els acords precedents. 

La Sra. Marti, portaveu del grup CIU indica que els tècnics controlin al màxim les qualitats. 

Queda aprovat amb els vots a favor dels grups de IC-V i ER i el vot en contra de CIU. 

 

4. NOMENAMENT SECRETARIA JUTJAT DE PAU 

 

Atesa la necessitat de procedir a cobrir la tasca de Secretaria de Jutjat de Pau 

Proposo al Ple l’adopció del següent  ACORD: 

Primer: Proposar es nomeni a la Secretària-Intervenotra de l’Ajuntament, Pilar Blasco i 

Prim, com a Secretària del Jutjat de Pau de Vall-llobrega, amb efectes a partir del dia 10 

de febrer, data en què es dictà resolució d’alcaldia, als efectes que quedés cobert el 

servei, desprès del cessament de l’anterior Secretaria. 

Segon: Comunicar-ho a la Subdirecció General de Suport Judicial 

Queda aprovat per unanimitat 

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, essent les 15,30 hores, l’Alcalde aixeca la sessió de la 

qual com a secretària estenc la present acta. 

 

Dono Fe                                                                                     Vist i Plau 

La Secretària                                                                               L’Alcalde 

 

 



 


