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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE L’AJUNTAMENT PLE CELEBRADA EL 

DIA 9 DE NOVEMBRE 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 9 de novembre 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 del Ple extraordinari segons estableix l’ordre del dia.  

 

 

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS 

 

Queden aprovades les actes de les sessions de ple ordinari de 26 d’octubre i ple 

extraordinari de 24 d’agost. Aquesta darrera queda aprovada un cop s’accepta la 

rectificació proposada per la Sra. Marta Martí en el sentit que al final del punt 2 ha de dir : 

“(...) un dinar amb els tècnics del POUM, rams de flors etc. “ i eliminar la resta del text. I 

així mateix, al final del punt sisè s’ha de fer la següent correcció en la intervenció de la 

Sra. Bradley : “ que el vot és en contra pel que fa a les al·legacions perquè estan totes en 

un conjunt i estan en contra de la majoria, però a favor de  la signatura del conveni amb 

Adneho” ( en cursiva la frase corregida) 

 

 

2. RECUPERAR AVAL CONSTRUCCIONS FRANCESC VIDAL,SA  

 

Sotmesa a consideració del Ple la proposta, s’adopta el següent acord: 

 

Atès la rescissió de contracte d’obres incloses en el PUOSC, AULA DE 

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

s’acordà per l’Ajuntament Ple en sessió de 8 de febrer de 20102, i que deia textualmente 

el següent:  
 

LIQUIDACIÓ OBRES, RESOLUCIÓ CONTRACTE I CONTRACTACIÓ 

MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE LES OBRES 
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PENDENT D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE “AULA DE PSICOMOTRICITAT DE LA 

LLAR D’INFANTS” 
Atès que l’empresa CONSTRUCCIONS FRANCESC VIDAL,SA ha formulat escrit de data 28 de 

desembre de 2011, en base al qual proposa el desestiment i renuncia a continuar amb les obres incloses al 

PUOSC 2010 núm. 323 “Aula de psicomotricitat de la Llar d’Infants” per problemes econòmics que 

l’impedeixen garantir la continuïtat i finalització de les obres adjudicades. 

Atès que cal contractar la part d’obra restant i no executada, mitjançant procediment negociat sense 

publicitat, de les obres pendents d’execució del projecte “Aula de psicomotricitat de la llar d’infants”, i 

d’acord amb la quantia que consta a l’informe Valorat redactat per l’arquitecte director del projecte, 

Xavier Puig. 

Atesa aquesta valoració efectuada per l’arquitecte assessor municipal i director del Projecte, procedeix ara 

aprovar iniciar la nova licitació pel procediment negociat sense publicitat, amb un pressupost base de 

licitació de 153.929,27 euros IVA inclòs, a la baixa, i amb un termini previst de tres mesos per a 

l’execució de les obres objecte del contracte. 

Atès que d’acord amb el que estableix la Llei 30/2007 de contractes del sector públic, un cop es resol el 

contracte, es liquida l’obra, i resta un pendent d’execució, es potestatiu de l’òrgan de contractació, 

realitzar una contractació separada, independent, seguint el procediment i forma d’adjudicació en funció 

de la quantia del contracte. 

Atès que aquesta obra està subvencionada pel Pla Unic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), amb 

una subvenció global de 239.490,41 euros 

S’acorda : 

Primer.- DECLARAR RESOLT el contracte administratiu d’obres consistent en construir l’Aula de 

psicomotricitat de la Llar d’Infants, adjudicat a Construccions Vidal, SL, per haver presentat el 

desestiment i renuncia . 

Segon.- APROVAR  el pressupost base de licitació, del procediment negociat sense publicitat per a 

la contractació de les obres  pendents d’execució del Projecte Aula de psicomotricitat de la Llar d’infants, 

per import de 153.929,27 euros IVA inclòs, a la baixa, amb un termini d’execució de tres mesos. 

Tercer.- CONSIGNAR la despesa derivada d’aquesta contractació amb càrrec a la mateixa partida  ja 

prevista i amb consignació suficient del pressupost de despeses de l’Ajuntament per a l’exercici de 2011, 

que és la número 11 01 321 62201. 

Quart.- CONVIDAR a tres empreses perquè presentin proposta tècnica i econòmica, fins al dia 2 de març 

d’enguany, a les 14 hores, que seguidament es relacionen: 

- CLEARLINE BUSSINES,SL, NIF:B-65479412, Carrer de la Creu, 5 esc.B BX 04 A , 17136 

ALBONS. 

- CONSTRUCCIONS JOSE GARCIA PÉREZ, NIF 40441475T, Pl. Estació autobusos, local 5-B 

174600 FIGUERES. 

- CONSTRUCCIONS I MOVIMENTS DE TERRES JORDI MASSO,SL, NIF:B17410085, 

Carrer Garbí,31, Pol. Industrial del Princep 17469 VILAMALLA. 

Cinquè.- SIGNIFICAR que els criteris d’adjudicació i negociació seran: Preu, termini d’execució, 

termini de garantia, millores ofertades. 

Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials a Girona, del 

Departament de Governació (Pla Únic d’Obres i Serveis) Pl. Pompeu Fabra, 1 , 17002 Girona 

 

 

Atès que l’empresa adjudicatària va aportar en el seu dia la garantia definitiva del 

contracte, un cop notificada l’adjudicació provisional acordada en el Ple de 5 d’octubre 

de 2010. 

 

Atès l’informe emès per l’arquitecte director de l’obra amb data 8 d’octubre de 2012, 

d’on es desprèn que els treballs derivats de la resolució del contracte  amb 

Construccions Francesc Vidal, SA (NIF A08591075) ascendeixen a la quantitat de  

28.332,94 euros. 

 

De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple en virtut d’allò 

disposat a  la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
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contractes del sector públic, en relació amb l’article 274.1 b) del Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  

 

 El ple ACORDA 

 

PRIMER.-  ACORDAR LA PERDUA I RETENCIÓ de la garantia definitiva del 5% 

del preu d’adjudicació del contracte per respondre de l’incompliment del contractista i 

dels danys i perjudicis ocasionats. 

 

SEGON.-  ATORGAR un termini de deu dies hàbils a comptar de la present 

notificació, perquè CONSTRUCCIONS FRANCESC VIDAL, SA pugui presentar les 

observacions o al·legacions que estimi convenients. Transcorregut aquest termini sense 

que s’hagin presentat o un cop desestimades en el seu cas, es requerirà a l’empresa 

Compañia española de Seguros i Reaseguros de crédito y caución SA perquè al primer 

requeriment de l’Ajuntament faci efectiu l’import d’aquest aval, en aplicació d’allò que 

estableix la Llei de Contractes de l’Administració Pública. L’aval és de data 11 

d’octubre de 2010 (Crédito y Caución, certificat número 4.027.516) i per un import de 

10.682,00 euros. 

 

TERCER.-  Facultar a l’alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui 

per fer efectius els acords precedents. 

 

S’aprova per unanimitat 

 

3. APROVACIÓ ORDENANÇA MOSQUITS 

 

Sotmesa a consideració del Ple la proposta, s’adopta el següent acord: 

 

Atès la proliferació de mosquits el passat estiu 

 

 El ple ACORDA 

 

PRIMER.-  APROVAR L’ordenança reguladora per a la prevenció i control dels 

mosquits i particularment del mosquit tigre, segons el model tipus proposat per diverses 

institucions  

 

SEGON.- EXPOSAR al públic aquesta ordenança per termini de trenta dies, passats els 

quals sense que s’hagin presentat al·legacions s’entendrà definitivament aprovada.  

 

S’aprova per unanimitat 

 

4. ACORD NO DISPONIBILITAT PAGA EXTRA NADAL 

 

Sotmesa a consideració del Ple la proposta, s’adopta el següent acord: 
 

 

Declaració de no disponibilitat de crèdits pressupostaris per la supressió de la paga 

extraordinària, i de les pagues addicionals de complement de destí o equivalents, 
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corresponents al mes de desembre de 2012 del personal de l’Ajuntament de 

Vall·llobrega 

 

L’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 

l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat estableix l’obligació de 

reduir les retribucions anuals de 2012 del personal al servei del sector públic, en 

l’import corresponent a la paga extraordinària a percebre en el mes de desembre. 

 

Així mateix, l’article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de 

l’Estat per a 2012, estableix en el seu apartat Dos que les retribucions al personal al 

servei del sector públic no podran experimentar cap increment respecte a les vigents a 

31 de desembre de 2011, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, 

tant pel que respecte a efectius de personal com a l’antiguitat. 

 

L’aplicació del que disposen aquests articles obliga a adoptar les mesures següents en 

relació a les retribucions a percebre per part del personal al servei de l’Ajuntament de 

Vall·llobrega en l’exercici 2012: 

1. Supressió de la paga extraordinària, i de les pagues addicionals de complement 

de destí o equivalents, corresponents al mes de desembre. 

2. Reducció de les retribucions anuals previstes, en l’import corresponent a les 

pagues esmentades. 

3. Que els imports de les retribucions a percebre pel personal en aquest any no 

superin, en cap cas, i en termes d’homogeneïtat, els abonats en l’any 2011, 

minorats amb la quantia de les pagues a suprimir. 

 

Segons l’apartat 4 de l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, les quantitats derivades 

d’aquesta supressió s’han de destinar, en exercicis futurs, a realitzar aportacions a plans 

de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la coberta de la 

contingència de jubilació, en els termes i l’abast que es determini en les lleis de 

pressupostos corresponents. Per tant, els crèdits previstos en el pressupost de 2012 per 

atendre la paga extra del mes de desembre del personal al servei de l’Ajuntament de 

Vall.llobrega no es pot destinar a cap altre objecte, ni en aquest exercici ni en els 

exercicis futurs. 

 

D’acord amb la nota informativa del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 

de 5 de setembre de 2012, relativa a l’aplicació per part de les entitats locals d’allò que 

disposen els articles 2 del Reial Decret Llei 20/2012 i article 22 de la Llei orgànica 

2/2012, l’aplicació de la normativa anterior obliga a: 

1) Immobilitzar, en l’exercici actual, els crèdits previstos per a l’abonament de les 

citades pagues. 

2) Afectar aquests crèdits a la finalitat que se cita en el mateix article (aportacions a 

plans de pensions o similars), sense que es puguin destinar a cap altre objecte, ni 

en l’exercici actual, ni en exercicis futurs. 

 

Per tot això, vist l’informe de la Intervenció, i de conformitat amb el que disposa 

l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el diputat delegat d’Hisenda 

proposa a la Comissió Informativa de Règim Econòmic i Noves Tecnologies que 
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dictamini favorablement i elevi al Ple de l’Ajuntament de Vall.llobrega la proposta 

d’acord següent: 

 

PRIMER. Declarar com a no disponibles els crèdits pressupostaris que es detallen tot 

seguit, per un import total de 27.430,60 euros, corresponents a les retribucions que 

hauria de percebre al personal al servei de l’Ajuntament de Vall·llobrega en el mes de 

desembre de 2012 en concepte de paga extraordinària: 

 

 

APLICACIÓ 

 

DESCRIPCIÓ 

 

IMPORT 

 

12 01 920 12000 Retribucions personal funcionari     2.071,73 

12 01 920 13000 Retrib.personal laboral Ajuntament     5.910,56 

12 01 321 14100 Retrib.personal laboral Llar d’infants     8.555,74 

 

SEGON: Afectar aquets crèdits pressupostaris a aportacions a plans de pensions o 

contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de 

jubilació, sense que es puguin destinar a cap altre objecte, ni en aquest exercici ni en 

exercicis futurs. 

 

TERCER. Per al càlcul del romanent de tresoreria per a despeses generals resultant de la 

liquidació dels pressupostos dels exercicis 2012 i següents, el romanent de tresoreria 

que s’obtingui es minorarà (a més de amb els cobraments de difícil o impossible 

recaptació i l’excés de finançament afectat) amb l’import de 27.430,60 euros, per 

afectar-los al finançament de les aportacions a plans de pensions o contractes 

d’assegurança col·lectiva que incloguin la contingència de jubilació, en els termes i 

l’abast que es determinin en les lleis de pressupostos corresponents. 

 

S’aprova per unanimitat 

 

Per part de l’Alcalde s’indica que tot i que la seva paga no queda afectada, atès que 

afecta només als funcionaris i personal laboral, ell seguirà sempre un camí similar al 

dels funcionaris, per solidaritat amb ells. 

 

4. APROVACIÓ PRESSUPOST I PLANTILLA 2013 

 
 

Vist l’expedient de confecció del pressupost municipal exercici de 2013 

 

El Ple acorda; 

 

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

900.000 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 2013. 

 

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 
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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  

 

 

S’aprova amb els vots a favor de IC-V i ERC i en contra de CIU 

 

Per part de la Sra. Bradley s’indica que el grup de CIU no està d’acord en com es fan les 

coses i per això votaran en contra. L’Alcalde li demana si pot posar un exemple més 

concret i li diu que la partida de premsa, a la qual cosa respon l’Alcalde que tenir 

premsa va bé per estar informats i també per tenir-la al Dispensari, i que la revista del 

Baix Empordà és un tema de cultura de la comarca; també indica la regidora Sra. Pallí 

que d’aquesta partida sortiran adquisicions per la Biblioteca i que aquest és altre motiu 

pel qual no s’ha rebaixat. La regidora Sra. Martí diu que no es que considerin que ho fan 

malament, sinó que “nosaltres ho faríem d’un altra manera”. El regidor Sr. Mont es 

queixa de que no han participat en res, i que ni tan sols hi ha una comissió de 

pressupostos.  

 

 

6. SOCIS ACM 

 

Sotmesa a consideració del Ple la proposta, s’adopta el següent acord 

 

Atès que considerem l’existència de l’associacionisme municipal com a instrument 

valuós i necessari per a aconseguir els objectius que no pot assolir la nostra corporació 

local per si mateixa i tota sola. 

 

Atès que l’ACM és l’organització més adequada per a aquest fi, per la seva tasca 

encaminada a resoldre la problemàtica dels ens locals com el nostre i per la defensa que 

fa de la personalitat intrínseca de tots i cadascun dels municipis, així com de la identitat 

de les nostres comarques i de la realitat nacional de Catalunya. 

 

Per aquests motius, el ple de l’Ajuntament de Vall-llobrega aprova per unanimitat els 

següents: 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Adherir-se a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, acceptant-ne els 

Estatuts i els drets i obligacions que se’n deriven, així com la quota corresponent; al 

mateix temps, facultar el senyor Alcalde per a representar-nos a les assemblees i ocupar-

hi els càrrecs que ens hi puguin correspondre. 

 

Segon.- Trametre aquest acord a l’ACM 
 

S’aprova per unanimitat 

 

7. AMORTITZACIÓ PARCIAL CRÈDIT 
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Sotmesa a consideració del Ple la proposta, s’adopta el següent acord: 

 

 

Atès l’expedient de Pla d’ajust aprovat per l’Ajuntament en sessió de 30 de març de 

2012 i el crèdit ICO per import de 515.571,20 euros al qual l’Ajuntament va acollir-se 

segons acord plenari de 10 de maig de 2012. 

 

 Atès que la situació de tresoreria ens permet una amortització anticipada parcial  

 

 El ple ACORDA 

 

PRIMER.-  AMORTITZAR la quantia de dos cents mil euros (200.000€) amb caràcter 

anticipat i d’acord amb les condicions del contracte signat amb BANKINTER en data 

24 de maig de 2012.   

 

SEGON.- Facultar a l’alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui per 

fer efectiu l’acord precedent. 
 

S’aprova per unanimitat 

 

8. MOCIÓ FUTUR POBLE CATALUNYA 

 

S’acorda per unanimitat adherir-se a la Moció proposada per l’ACM en suport a la 

resolució del Parlament de Catalunya de 26 de setembre de 2012 perquè el poble de 

Catalunya pugui determinar lliurament i democràtica el seu futur col·lectiu, mitjançant 

una consulta 

 

9. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

No se’n presenten 

 

Precs i Preguntes 

 

La regidora Sra. Martí demana : 

- Per què hi han pendents dues factura a Servià Cantó, una de més de 4 mil euros i 

altre de més de dos mil. L’Alcalde respon que creu recordar són extres del 

PUOSC i que d’altra banda i ha alguna qüestió a l’obra que cal rectificar i es 

pagaran el  moment oportú. 

- Explicacions d’unes factures de dinars. Alcalde diu que són del dia de la nevada 

que es va convidar a gent que va ajudar i no va voler cobrar res de benzina ni 

despeses 

- Que passa amb l’obra del pont de Can Tallades?. Diu Alcalde que encara no hi 

una certificació aprovada 

- Barraca zona Mas Garba que veu que fan obres i ho ha denunciat a Urbanisme. 

Alcalde indica que li consta ha demanat una llicència per tancament. 

- Com està el tema borsa de treball. Alcalde informa que hi ha 17 persones 

- Contracte Dipsalut, si es posaran noms de persones responsables. Diu Alcalde 

que ja està signat. 
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- Què passa amb Annabel Surroca i el procés i sentencia del jutjat social. Diu 

Alcalde que decidiran el millor camí  a seguir. 

- Sobre nínxols? Que ho neteja una empresa que ara no recorda el nom 

- Mancomunitat ? Alcalde diu que coneix el tema dels rumors de subvenció i que 

ja s’actuarà segons toqui 

- Contenidors al costa skate?. Li diuen que es renovaran 

- La brigada, comenta que treballen poc. Sr. Cebrià diu que ell considera que ha 

motivat una bona dedicació. 

 

El Sr. Mont demana: 

- Noticia apareguda al diari sobre el POUM. Alcalde explica com està el 

procediment i que el Pla es fa per 15 o 20 anys i 400 cases ho considera lògic  

- Pel camí de Can Bulora, diu l’Alcalde que des d’ahir està arreglat i compactat, 

que és del Consorci de les Gavarres. 

- Que a Roca de Gria, cantó de Can Gotes  surt una canonada i demana si és un 

sobreeixidor de l’Ajuntament o privat. El Sr. Cebrià respon que es privat de Can 

Gotes i que es vigilarà. 

- Mostra unes Factura de Clearline Bussines en relació a extres de l’aula de 

psicomotricitat, per import de deu mil i quatre mil euros. El Sr.Cebrià aclareix 

que la factura aprovada i correcta recorda és de quatre mil euros. 

- Que troba excessiu tenir 17 línies de mòbil i el seu cost. El regidor Sr. Izquierdo 

l’informa que hi ha 4 dels regidors, 2 de la brigada, 1 col·legi, 1 llar, 1 ascensor, 

1 desfibrilador, 2 centraleta... i que li presentarà tot amb més detall i que s’ha 

negociat amb telefònica el sistema més barat 

 

Per part de la regidora Sr. Bradley es demana: 

- Per una educadora de la Llar d’infants que se li ha tret la tutoria i canviat 

l’horari. La Sra. Pallí explica que ha sol·licitat jornada complerta desprès 

d’haver demanat una reducció i tot ja estava organitzat 

- Factura Pardo pel local social. El Sr. Cebrià diu que és per cobrir el pati 

 

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les quinze hores, trenta 

minuts . 

 

Vist i Plau                                                       En dono fe. 

L’Alcalde                                                        La secretària  

 

 

 

Rufino Guirado Iruela   Pilar Blasco Prim 


