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

DIA 30 DE GENER DE 2015 

 

 

REGIDORS ASSISTENTS 

RUFINO GUIRADO IRUELA 

OSCAR IZQUIERDO I FABA 

ENCARNA PALLÍ I JUSCAFRESSA 

MARTA MARTÍ I PASTÓ 

JOAQUIM MONT I SERVIÀ 

ANN JANE BRADLEY 

 

ALCALDE-PRESIDENT 

VICENÇ CEBRIA I PEIX 

 

SECRETÀRIA  

PILAR BLASCO I PRIM 

 

 

A Vall-llobrega, essent les 14,30 hores del dia 30 de gener de 2015, 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 el Ple ordinari.  

 

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS 

 

Queden aprovades les actes de les tres sessions de 12 de juny, de 25 de setembre i de 3 

d’octubre de 2014. 

 

2.- APROVACIÓ PRESSUPOST I PLANTILLA 2015 
 

Vist l’expedient de confecció del pressupost municipal exercici de 2015 

 

El Ple acorda; 

 

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

982.000 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 2015. 

 

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  
 

Queda aprovat amb els vosts a favor dels grups de IC-V i ERC i l’abstenció de CIU 

 

 



 2 

3.- CESSIÓ TERRENYS ZONA INDUSTRIAL P-III PER PART DE L’INCASOL 

Atès la minuta de conveni presentada per l’INCASOL en relació a la cessió obligatòria i 

gratuïta a favor de l’Ajuntament de quatre porcions de terreny destinats a espais públics. 

 

El Ple ACORDA 

 

PRIMER.- APROVAR l’esborrany de conveni de cessió d’uns terrenys destinats 

a espais públics i vialitat dins l’àmbit del polígon P-III  del Pla Parcial del Sector 

Industrial i de Serveis portuaris de Vall-llobrega 

 

SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per la signatura de dit conveni i tots els tràmits 

que siguin necessaris per dur a terme la cessió. 

 

TERCER.- SIGNIFICAR a l’ INCASOL que en aquests moments els terrenys a 

cedir estan sense anivellar i que serà obligació de l’Incasol d’anivellar-los. 

 

Queda aprovat amb els vosts a favor dels grups de IC-V i ERC i l’abstenció de CIU 

 
4.- PROPOSTA APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 

GIRONA, L’AJUNTAMENT DE VALL-LLOBREGA PER A LA CESSIÓ A LA 

DIPUTACIÓ DE GIRONA DEL CAMÍ QUE ENLLAÇA LA CARRETERA C-31 

I EL NUCLI DE VALL-LLOBREGA 

  

Vist el contingut del Conveni entre la Diputació de Girona i aquest Ajuntament per a la 

cessió del camí que enllaça la carretera c-31 i el nucli de Vall-llobrega. Amb la finalitat  

d’establir els compromisos de col·laboració entre les dues parts en relació al traspàs de 

dit camí.  

 

El Ple ACORDA 

 

Primer.- APROVAR el Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Vall-

llobrega per a la cessió a la Diputació de Girona del camí que enllaça la carretera c-31 i 

el nucli de Vall-llobrega, per a la seva incorporació a la Xarxa viària local, i en el ben 

entès que el traspàs serà efectiu des de la data de la signatura de l’acta de recepció de les 

obres que realitzarà en dit camí la Diputació de Girona i que es concreten en el Pacte 

segon del Conveni. 

 

Segon.- FACULTAR a l’alcalde Sr. Vicenç Cebrià i Peix, tan àmpliament com en dret 

sigui menester per a la formalització del conveni aprovat i totes aquelles actuacions que 

se’n derivin per la seva efectivitat. 

 

Queda aprovat amb els vosts a favor dels grups de IC-V i ERC i l’abstenció de CIU 

 
5.- ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR PER PART DEL 

SR JOAQUIM MONT I SERVIÀ 

  

En data 13 de gener de 2014 ha tingut entrada l’escrit del Sr. Joaquim Mont en el qual 

presenta la seva renúncia expressa i irrevocable al càrrec de Regidor de l’Ajuntament de 
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Vall-llobrega, del qual en va prendre possessió arrel de les Eleccions Locals de 22 de 

maig de 2011.  

 

La renúncia al càrrec serà efectiva al moment de la presentació i presa de coneixement 

pel Ple Municipal.  

 

En compliment dels articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, del 

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i 182 

de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General,  

 

Es proposa al Ple l'adopció dels següents  

 

ACORDS  

 

PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia expressa i irrevocable del càrrec de 

Regidor de la Corporació Municipal de l’Ajuntament de Vall-llobrega presentada pel Sr. 

JOAQUIM MONT I SERVIÀ. 

  

SEGON. Comunicar aquest Acord a la Junta Electoral Central per tal que remeti les 

credencials de la persona a qui correspongui per ordre numèric inscrita en la llista, de la 

candidatura Convergència i Unió que va concórrer a les eleccions locals de 22 de maig 

de 2011, Sra. Margarita Garcia Teixidor, per tal que pugui prendre possessió del càrrec.  

 

TERCER. Facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari a L’ALCALDE per a 

l’execució dels presents acords.  

 
Queda aprovat per unanimitat 

 
 

6.-  PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR A VALL-LLOBREGA 

 

Els grups polítics que composen l’Ajuntament formulem al Ple l’adopció del següent 

acord: 

 

Per Decret de data 7 de novembre de 2014 es va iniciar expedient per elecció de nou 

Jutge de Pau, després de produir-se la defunció del Jutge titular, Ramon Mont Jove el 

dia 26 d’octubre de 2014. 

 

En compliment del decret esmentat, s’ha publicat al  BOP de Girona, en el Taulell 

d’Anuncis de l’Ajuntament, en el del Jutjat Deganat de La Bisbal i, en el del propi Jutjat 

de Pau de l’Ajuntament l’anunci de la corresponent convocatòria. 

 

Dins del termini establert en la convocatòria s’han presentat dues sol·licituds 

corresponents a : 

- JOSEP JULIÀ ANDREU 

- JOAQUIM MONT SERVIÀ 

Fora de termini s’ha presentat la sol·licitud de: 

 -    ANNA PUJOL PÉREZ  
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Atès que examinada la documentació que acompanya dita sol·licitud es desprèn que els  

sol·licitants reuneixen les condicions de capacitat requerides per ser nomenats Jutge de 

Pau titular de Vall-llobrega, de conformitat amb el que preveu l’art.303 de la LOPJ.  

 

Atès no obstant que cal formular una proposta de nomenament en una sola persona. 

 

Atès l’informe emès al respecte per la secretària de l’Ajuntament, en data 16 de gener 

de 2014 

 

Atès el previst en els arts. 4,5,6 i 7 del Reglament 3/95, de 7 de juny, dels jutges de pau. 

 

Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:  

 

Primer.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 

nomenament del Sr. Joaquim Mont i Servià amb DNI núm. 40.531.596F, com a titular 

del jutjat de pau de Vall-llobrega, pels quatre anys propers.  

 

Segon.- Traslladar a dit òrgan judicial el present acord així com la documentació a la 

que es refereix l’art.7 del Reglament 3/95, de 7 de juny, dels jutges de pau. 

 

Queda aprovada la proposta per unanimitat, que implica el quorum exigible de 

lamajoria absoluta. 

 

7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

ESTATUTS CILMA 

 

S’acorda per unanimitat: 

 

Primer.- RATIFICAR la proposta de modificació del consell d’iniciatives locals pe rla 

medi ambient de les comarques de Girona (CILMA) aprovada per l’Assamblea General 

el 25 de novembre de 2014. 

 

Segon.- Aprovar la modificació dels articles 13.1, 14,15,17,18,25.2,i 4, 26,27 i 29.1 dels 

Estatuts del Cilma que quedaran redactats tal i com conté l’acord indicat. 

 

S’aprova per unanimitat 

 

PRECS I PREGUNTES 

No s’en formularen. 

 

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

Vist i Plau                                                       En dono fe. 

L’Alcalde                                                        La secretària  

 

 

 

Vicenç Cebrià i Peix      Pilar Blasco Prim 


