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

DIA 5 DE JULIOL DE 2013 

 

 

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 5 de juliol de 2013, 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 ordinari segons estableix l’ordre del dia.  

 

 

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS 

 

Queda aprovada l’acta de la sessió anterior, Ple Ordinari de data 22 de març de 2013. El 

grup de CIU s’absté enla votació tot indicant que el motiu és que a Precs i Preguntes, del 

tema del senyor Fernandez, ells varen dir més coses. 

 

 

2. APROVACIÓ COMPTES GENERALS  

 

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

Atès  l’expedient d’aprovació de COMPTES GENERALS DE L’AJUNTAMENT 

EXERCICI 2012 

 

Atès l’informe emès per la Comissió Especial de Comptes, en el sentit favorable a la 

seva aprovació, amb els vots favorables dels grups municipals d’IC,ERC i abstenció de 

CIU.  

 

Atès allò que disposa l’article 212 del RDL 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’ha exposat al públic  durant el termini de 

quinze dies hàbils, durant el quals, i vuit dies més, és el termini a efectes d’al·legacions, 

que pel moment no s’han presentat, finalitzant el termini el dia 22 de juliol. 
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EL PLE ACORDA: 

 

Primer.- Aprovar els comptes generals de l’Ajuntament de l’exercici de 2012, 

condicionat a que no es presenti cap al·legació abans del 22 de juliol. 

 

Segon.- Trametre a la Sindicatura de Comptes la documentació del Compte general 

telemàticament via EACAT, segons preveu la resolució de 26 d’abril de 2010.  

 

S’aprova amb els vots a favor d’IC-V i ER i l’abstenció de CIU. El grup de CIU 

demana que consti en acta de manera íntegra la següent aportació que entrega per escrit 

a la secretaria: 

 

“ A l’igual que en la comissió, en la votació ens ABSTENIM, i només volem fer 

una petita puntualització al respecte i volem que consti en acta. 

 El nostre Grup en el tema pressupostos i tancament de comptes sempre ens hem 

abstingut, no per estar en contra de cap partida en concret, sinó com sempre hem dit, 

perquè nosaltres els faríem d’una altra manera. 

 Respecte a les retribucions dels regidors i del Sr. Alcalde, mai hem tingut res a 

dir. 

 El que sí volem que consti és: No ens agrada que en un Ple el Sr. Alcalde digui 

que no es cobraran dietes, perquè ja entren dins el sou que s’ha assignat i que al 

tancament del compte es vegi que sí s’han cobrat. És una quantitat irrisòria, nosaltres 

estem completament d’acord a que es cobrin, però si se’ns diu que no es cobraran...No 

s’haurien de cobrar. 

 El mateix passa amb la paga extra de Nadal, que el Sr. Guirado va manifestar 

que es solidaritzava amb els funcionaris i altre treballadors i que ell mateix no cobraria 

la seva paga, cosa que no ha estat així. Nosaltres no li varem demanar ni tampoc vam 

criticar al regidor que no la volia perdre, però sí que lamentem comprovar que, a 

vegades, es diuen coses per quedar bé i al final acaben essent mentida.” 

 

L’Alcalde respon que havia manifestat que seria “solidari” amb allò que s’apliqués als 

treballadors; al final es va poder solucionar i tothom la va cobrar i per tant, ell també. 

 

Pel que fa al tema de les dietes, indica el regidor Sr. Cebrià que es tracta d’un bitllet de 

tren de 12 euros. A continuació, tots coincideixen en establir que les dietes no es 

cobraran però el preu del transport, sí. 

 

3.  RATIFICACIÓ ACORD D’AMORTITZACIO CRÈDIT ICO 
 

La Junta de Govern en data de 24 de maig de 2013 va adoptar el següent acord:  

 

Ates 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. 

 

Ates que la situació de tresoreria ens permet una amortització anticipada  

 

La Junta de Govern Local ACORDA: 
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Primer: AMORTITZAR la quantia de vuitanta cinc mil euros (85.000€) amb caràcter 

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

15 de maig de 2012. 

 

Segon: FACULTAR a l’Alcalde per signar i efectuar els tràmits que fossin necessaris 

pel compliment d’aquest acord. 

 

 

Sotmes a consideració del Ple, s’adopta per unanimitat la seva ratificació. 

 

 

4. MOCIÓ QUESTIÓ DE LOMCE 

 

Sotmesa a consideració del Ple la proposta, s’acorda per unanimitat: 
 

- APROVAR la moció relativa a exigir la retirada del Projecte de llei orgànica de 

millora de la qualitat educativa. 

 

4. MOCIÓ DRET AL PROPI COS 

 

Sotmesa a consideració del Ple la proposta, s’acorda per unanimitat: 
 

- APROVAR la moció relativa a la defensa del dret al propi cos i en contra de la 

reforma restrictiva de la llei de salut sexual i reproductiva i de l’interrupció voluntàira 

de l’embaràs. 

 

6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

6.1. MOCIÓ SOBRE LA SOBIRANIA FISCAL DE CATALUNYA 

 

Sotmesa a consideració del Ple la proposta, s’acorda per unanimitat: 
 

- APROVAR la moció relativa a manifestar la voluntat del municipi envers la sobirania 

fiscal de Catalunya.  

 

 

 

Precs i Preguntes 

 

Per part de la regidora Sra. Bradley s’insisteix en el cas de la piscina plena de mosquits 

d’una casa que ara pertany a Bankia. Respon l’Alcalde que s’estan efectuant totes les 

mesures per solventar-ho. 

 

A continuació, la Sra. Bradley indica que hi ha un excés de gossos sueltos al municipi, a 

la qual cosa respon l’Alcalde que te raó i que efectivament és un problema, i que 

s’avisarà a Rodamon. 
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La Sra. Marti demana uns aclariments respecte el pagament de 916 euros ( gent gran) i 

250 euros (música), i una denuncia de Lluís Agustí per tema de sorolls, responen 

l’Alcalde que ja està solucionat. 

 

Abans de finalitzar, l’Alcalde informa de la Sentencia recaiguda en la questió de 

l’acomiadament efectuat el mes de febrer d’enguany respecte la Sra. Annabel Surroca. 

 

 

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

minuts. 

 

Vist i Plau                                                       En dono fe. 

L’Alcalde                                                        La secretària  

 

 

 

 

Rufino Guirado Iruela   Pilar Blasco Prim 


