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

DIA 10 D’ABRIL DE 2015 

 

 

REGIDORS ASSISTENTS 

RUFINO GUIRADO IRUELA 

OSCAR IZQUIERDO I FABA 

ENCARNA PALLÍ I JUSCAFRESSA 

MARTA MARTÍ I PASTÓ 

ANN JANE BRADLEY 

MARGARITA GARCIA TEIXIDOR 

 

ALCALDE-PRESIDENT 

VICENÇ CEBRIA I PEIX 

 

SECRETÀRIA  

PILAR BLASCO I PRIM 

 

 

A Vall-llobrega, essent les 14,30 hores del dia 10 d’abril 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 

 

Queda aprovada l’acta de l’anterior Ple ordinaria de data 30 de gener de 2015. 

 

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

DESTINATS A ESPAIS PÚBLIC I VIALITAT, I ESCRIPTURA DE PERMUTA 

D’UNES FINQUES SITUADES DINS L’AMBIT DEL POLIGON P-III DEL PLA 

PARCIAL I DEL SECTOR INDUSTRIAL I DE SERVEIS PORTUARIS DE 

VALL-LLOBREGA ENTRE L’AJUNTAMENT I 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. 
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A continuació i atesa la proposta d’escriptura de permuta a efectuar entre l’Ajuntament i 

l’INCASOL en relació a unes finques dins l’àmbit del Polígon P-III, 

 

EL PLE ACORDA  

 

PRIMER.- APROVAR l’acord de permuta, que es formalitzarà en escriptura, i d’acord 

amb la proposta presentada. 

 

SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tot allò que sigui necessari per dur a terme 

la permuta. 

 

Els dos punts queden aprovats, amb l’abstenció del grup de CIU 

 

3.- MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI DE LES GAVARRES 

 

Ates l’escrit rebut del Consrci de les Gavarres (RE22/01/15) 

 

S’acorda: 

 

Primer.- RATIFICAR la proposta de modificació del ESTATUTS del Consorci de les 

Gavarres segons acord del Consell Plenari de 16 de desembre de 2014. 

 

Segon.- Aprovar la modificació dels articles 1,3,8,9,10,11,12,13,16,22, 23 i el 14 dels 

Estatuts. 

  

S’aprova per unanimitat 

 

4. MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI DE LA COSTA BRAVA 

 

Atès l’escrit rebut del Consorci de la Costa Brava (RE 03/03/15) 

 

S’acorda: 

 

RATIFICAR la modificació d’Estatuts, i les actuacions dutes a terme pel CCB,  un cop 

superat el peridode d’exposició pública. No s’han presentat al·legacions, respecte 

l’acord adoptat per la Junta General del Consorci de data 22 de desembre de 2014. Dita 

modificació es va publicar al BOP número 2 de 5 de gener de 2015. 

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

Liquidació pressupost exercici de 2014 

 

Es dona compte del Decret de la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2014, i 

l’Alcalde indica que properament es reunirà la Comissió de comptes per estudiar els 

comptes generals del 2014. 
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PRECS I PREGUNTES 

 

Per part de la Sra. Marta Marti es pregunta en quina situació s’ha adquirit la carpa. Per 

part de l’Alcalde es respon que un lloguer amb possibilitat de compra. Afegeix el Sr. 

Guirado que el seu ús està sent molt important per l’Escola. Demana a continuació la 

Sra Martí si es segura quan fa vent, a la qual cosa respon l’Alcalde que no si el vent és 

superior a 100 Km/hora, però millor evacuar abans.  

Demana així mateix la regidora, Sra. Martí, quan s’ha invertit i l’Alcalde l’indica que li 

presentarà els numeros. 

 

 

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 


