
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE SOBRE 
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL NOU AJUNTAMENT 
 
REGIDORS ASSISTENTS 
OSCAR IZQUIERDO FABÀ...................... JxC 
ENCARNA PALLÍ JUSCAFRESA............. JxC 
GEMMA JULIÀ TEJEDOR........................ JxC 
JESÚS VIEYTES BONMATÍ……………. JXC 
 
VICENÇ CEBRIÀ I PEIX........................... ERC 
SUSANNA GARCIA BRAMLEY.............. ERC 
 
ALCALDE-PRESIDENT 
RUFINO GUIRADO IRUELA 
 
SECRETÀRIA  
PILAR BLASCO I PRIM 
 
 
A la Casa Consistorial de Vall-llobrega, essent les 17:00 hores  del dia 21 de juny de 
2019, sota la presidència del senyor Alcalde i amb l’assistència de la secretària , es 
reuneixen, prèvia citació en forma, els regidors que a l’encapçalament s’expressen, a fi i 
efecte de celebrar la sessió a la qual fa referència l’article 58 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de 
novembre de 1986, en base al qual dintre dels trenta dies següents al de la Sessió 
Constitutiva de l’Ajuntament, l’Alcalde convocarà sessió extraordinària a fi de resoldre 
els següents punts a tractar: 
 
 

1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER 
L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENTS 

 
 
L’Alcalde posa en coneixement del Ple el contingut de les Resolucions adoptades per 
l’Alcaldia en matèria de nomenaments fent ús de les facultats i atribucions concedides 
pel Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions 
Locals. En base a l’article 46.1 de l’esmentat Reglament, l’Alcalde ha resolt nomenar 
tinents d’alcalde els següents regidors: 
 
 
Primer tinent d’alcalde:  regidor senyor Oscar Izquierdo i Fabà 



 

Segon tinent d’alcalde:  regidora senyora Encarna Pallí i Juscafresa 
 
Tal com estableix l’article 47 d’aquest Reglament, correspon als tinents d’alcalde, com 
a tals, substituir en la totalitat de les seves funcions i per ordre del seu nomenament, a 
l’alcalde, en els casos d’absència, malaltia o impediment que li impossibilitin l’exercici 
de les seves atribucions, així com portar a terme les funcions d’alcalde en els supòsits 
de vacant de l’Alcaldia fins que prengui possessió el nou alcalde. 
 
En base a l’article 43.3 del Reglament de referència, l’alcalde ha resolt, amb la finalitat 
d’aconseguir una major eficàcia en la gestió dels Serveis Municipals, distribuir els 
diferents àmbits d’actuació entre alguns regidors i delegar-los la gestió de diverses 
matèries de la següent manera: 
 

- Àrea de Gestió i qualitat Serveis Generals (Abastament d’aigua, il·luminació, 
neteja viaria, jardineria, conservació de camins); Àrea de promoció econòmica 
(Industria); Brigada Municipal; Via pública (senyalització); Gestió de 
Residus: primer tinent d’alcalde, senyor Oscar Izquierdo  Fabà . 

 
- Educació; Serveis a les persones; Cultura: segona tinent d’alcalde, senyora 

Encarna Pallí Juscafresa. 
 

- Esports; Sanitat; Turisme; Festes: regidora, senyora Gemma Julià Tejedor.     
 

- Participació; Seguretat ciutadana; Area de promoció econòmica (Comerç, 
Noves tecnologies); Comunicació i Imatge: regidor senyor Jesús Vieytes 
Bonmatí. 

 
 
 
Aquestes delegacions consisteixen en la facultat de dirigir els serveis i la seva gestió 
ordinària sense incloure la facultat de signatura per resoldre mitjançant decret o 
resolució assumptes que afectin a tercers. 
 
L’Alcalde manté  la gestió en Governació; Urbanisme; Territori i Patrimoni; Medi 
Ambient; Relacions Institucionals, Habitatge; Mobilitat; Recursos Humans; 
Organització interna; Obra pública i la resta d’àrees i serveis que per llei siguin 
indelegables o no estiguin delegades específicament a cap regidor. 
 
Els regidors queden assabentats del contingut d’aquestes resolucions de l’Alcaldia. 
 
 
 
 



 

 
      2.  PROPOSTES RELATIVES A ORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT 
 
 
1. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 

 
De conformitat amb el que disposa l’article 35.2.d) del ROF, l’alcalde proposa al Ple la 
creació de la Junta de Govern la qual, d’acord amb l’article 52 de l’esmentat Reglament 
i concordants, quedarà constituïda per ell mateix i pels dos tinents d’alcalde. No obstant 
això, l’alcalde proposa que la resta de regidors de l’equip de govern pugui assistir a les 
sessions d’aquesta Junta. 
 
En base a l’article 23.2.b) de la Llei de Bases del Règim Local i 43 del ROF, l’alcalde 
PROPOSA que es deleguin a la Junta de Govern les següents potestats, pròpies del seu 
càrrec: 
 
- Totes les delegables, dins els límits establerts a l’article 21 de la Llei de Bases del 
règim local 
 
Queda aprovada per unanimitat. 
 
 
2. COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I ALTRES 
 
En base al que disposa l’article 127 del ROF,  pel que fa a la Comissió Especial de 
Comptes, que segons l’art. 116 de la Llei 7/1985 té caràcter preceptiu, l’alcalde proposa 
que formin part de la mateixa, a banda d’ell com a president, els regidors Oscar 
Izquierdo, i el regidor portaveu del grup d’ERC. Finalment s’aprova que per part d’ERC 
en formarà part la regidora Susanna Garcia, en lloc de Vicenç Cebrià. 
 
També  proposa nomenar  representants en els següents ens: 
 

o Consorci de les Gavarres: Rufino Guirado 
o Consorci Costa Brava: Rufino Guirado  
o Mancomunitat Municipis Palamós, Calonge i Vall-llobrega: Alcalde i Oscar 

Izquierdo   
 
Queda aprovat per unanimitat. 
 
3.PROPOSTA DE PERIODICITAT DE LES SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS 
D’AQUESTA CORPORACIÓ 
 



 

PLENS ORDINARIS 
Cada PRIMER DIVENDRES DE TRIMESTRE  hora 17:00. I per una millor concreció 
es deixen ja fixades les dates exactes que seran les següents: 4 d’octubre 2019; 10 de 
gener, 3 d’abril, 3 de juliol i 2 d’octubre 2020. 
 
PLENS EXTRAORDINARIS 
ES CELEBRARAN QUAN SIGUI NECESSARI AMB LA NOTIFICACIÓ PRÈVIA 
CORRESPONENT 
 
JUNTA DE GOVERN 
Cada divendres a les 16.00 hores. Sempre que el mes sigui de 4 divendres, si és de 5 el 
darrer no es farà. 
 
Queda aprovada per unanimitat. 
 
4. PROPOSTA RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE L’AJUNTAMENT  
 
Aquesta Alcaldia, de conformitat amb allò establert a la legislació vigent, en referència 
a la fixació de retribucions als membres de la Corporació, les quals han de ser fixades 
en el primer Ple que es celebri, té a bé fer la següent proposta: 
 
Dedicació parcial Primer tinent d’Alcalde, Oscar Izquierdo (75%): 23.240 euros bruts 
anuals. 
Dedicació parcial Segona tinent d’alcalde, Encarna Pallí (25%) 8.050 euros bruts anuals 
Dedicació parcial regidora, Gemma Julià (25%): 7.350 euros bruts anuals 
Dedicació parcial regidor,  Jesús Vieytes (25%): 7.350 euros bruts anuals 
 
Assistència a Plens ordinaris o extraordinaris: 150€ (excepte en els plens pel sorteig 
membres de meses electorals) 
S’exceptua de les “assistències” als regidors amb dedicació parcial 
 
Assistències a Juntes de Govern: 372 euros nets, excepte pels regidors que ja tenen una 
dedicació parcial amb sou. 
 
Dietes membres de la Corporació: 
½ Dieta: 30 € 
Dieta sencera: 60 € 
 
S’exceptua de les “dietes” als regidors amb dedicació parcial 
 
Import del quilometratge: 0,25 € / Km. (o bé import del viatge si es realitza en transport 
públic). 
Import autopista, prèvia presentació del justificant. 
Import aparcaments municipals, prèvia presentació del justificant. 



 

 
Queda la proposta aprovada per unanimitat. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 18.00h   
 
Vist i Plau        En dono fe 
L’Alcalde       La Secretària 
 
 
 


