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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DATA 26 
D’ABRIL DE 2019 
 
 
REGIDORS ASSISTENTS 
OSCAR IZQUIERDO FABÀ (CIU) 
ENCARNA PALLÍ JUSCAFRESA (CIU) 
GEMMA JULIÀ TEJEDOR (CIU) 
VICENÇ CEBRIÀ I PEIX (ERC) 
SUSANNA GARCIA BRAMLEY (ERC) 
ALBERT GIRONÈS MORADELL (JxV)  
 
ALCALDE-PRESIDENT 
RUFINO GUIRADO IRUELA(CIU) 
 
SECRETÀRIA  
PILAR BLASCO I PRIM 
 
 
A la Casa Consistorial de Vall-llobrega, essent les 17,00 hores del dia 26 d’abril 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 extraordinària del Ple de l’ajuntament per tal de resoldre els 
següents punts de l’ordre del dia a tractar: 
 

1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS 
 
Per part de S. Garcia s’indica que cal afegir al punt 1 de l’acta d’11 de gener el següent 
que ella va dir : “I diu per què no s’havia inclòs als pressupostos una partida els tres 
anys anteriors. I l’Alcalde va respondre que la urgència s’ha incrementat ara i per això 
s’ha hagut d’actuar”. 
 
Aprovada aquesta esmena queden aprovades per unanimitat les actes del Ple Ordinari de 
5 d’octubre de 2018, 14 de desembre 2018 i la de 11 de gener de 2019 
 
 
2.- INICIAR TRAMITS NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR 
 
El procediment per nomenar els jutges de pau està previst a la Llei Orgànica 6/1985, d’1 
de juliol del poder judicial, i desplegat pel Reglament  3/1995 de 7 de juny dels jutges 
de pau, articles 4, 5 , 6 i 7 
 
Amb caràcter general l’Ajuntament designa el candidat per ocupar el càrrec de jutge de 
pau titular i la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia el nomena. 
 
En data registre d’entrada de 5 de març de 2019, el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, va comunicar a aquest Ajuntament la necessitat de procedir a iniciar els 
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tràmits corresponents per a la proposta a aquell Tribunal del nomenament de Jutge de 
Pau titular d’aquest municipi, d’acord amb el que preveuen els articles 4,5,6 i 7  del 
Reglament 3/1995, per tal de renovar l’esmentat càrrec, per haver transcorregut el 
període reglamentari en l’exercici de les seves funcions. 
 
Serà elegit per aquest càrrec, per un període de 4 anys, el sol·licitant que obtingui el vot 
favorable de la majoria absoluta dels membres que componen el Ple de l’Ajuntament. 
Per ésser elegit cal ser major d’edat i no estar inclòs en cap de les causes d’incapacitat o 
incompatibilitat previstes en l’article 303 de la Llei i en els articles 13 i 14 del 
Reglament 3/1995. 
 
Per tot això, s’acorda:  
 
Primer.- Convocar públicament la vacant del càrrec de jutge de pau titular d’aquest 
municipi, per tal que les persones que hi estiguin interessades  puguin presentar la 
sol·licitud per ocupar el càrrec. A aquests efectes les persones interessades hauran de 
presentar la sol·licitud, amb declaració jurada, juntament amb el currículum vitae , en 
aquest Ajuntament , en el termini de 15 dies, a partir de la data de publicació del present 
acord en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Segon.- Publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i Jutjat de Pau, així com en el tauler d’anuncis del Jutjat de Primera 
Instància de La Bisbal. 
 
L’acord s’adopta per unanimitat 
 
3. DONAR COMPTE DECRET MODIFICACIÓ DE CREDITS 
 
Es dona compte de l’expedient de modificació de crèdits del pressupost de 2019 per 
incorporació de romanents de tresoreria per import de 136.715,54 euros i que 
s’aplicaran a diferents partides d’inversions (infraestructures en camins, pavimentació i 
altres: 43.908,60; infraestructures diverses: 11.335,10; arranjament P. Països catalans, 
fase I : 81.471,84 euros). 
 
S. Garcia demana si està el projecte de la plaça i li responen que s’hi està treballant, 
però que es preveu l’aprovació per passades les eleccions, doncs es prou important com 
perquè l’acabi qui governi en el proper mandat. 
 
4. DONAR COMPTE DECRET LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018 
 
Es dona compte de la liquidació del Pressupost, exercici de 2018, que segons consta a 
l’expedient ofereix un resultat pressupostari ajusta de 219.123,66 euros; un romanent de 
tresoreria de 878.918,14; i un estalvi net de 338.342,06 euros. 
 
5. PROPOSTA DISSOLUCIÓ CILMA 
 
PROPOSTA AL PLE El CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI 
AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA), Associació d’ens locals 
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del que forma part aquest Ajuntament de Vall-llobrega, ha comunicat que la seva 
Assemblea Extraordinària ha aprovat, en data 14 de març de 2019, un acord de 
dissolució i liquidació de l’entitat, amb efectes econòmics i administratius de 31 de 
desembre de 2019, i sol·licita que l’esmentat acord es sotmeti a la consideració i 
aprovació del Ple de tots els seus membres, per a la seva ratificació.  
 
En els darrers anys, i degut al context econòmic global, s’ha anat produint un procés de 
racionalització i redimensionament dels ens locals i de tots els organismes que formen 
part, directament o indirecta, del seu sector públic. A partir de les lleis de sostenibilitat 
financera de 2012 i de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local de 2013, 
el CILMA va quedar adscrit al sector públic de la Diputació de Girona, ens que n’aporta 
gran part del pressupost i que ha assumit així el control financer i la supervisió última 
de la seva activitat.  
 
Més recentment, en ocasió dels informes de control financer que elabora la Diputació de 
Girona, s’han efectuat recomanacions en el sentit de transformar la figura jurídica del 
CILMA, atesa la inconveniència de la forma d’associació de municipis per a la prestació 
de serveis destinats als ens locals.  
 
Els vigents estatuts de l’Associació (art. 38) preveuen que la dissolució l’ha d’acordar 
l’Assemblea General, convocada expressament per a aquest fi, i que l’acord requerirà el 
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres, i haurà de ser 
ratificat pel Ple de cadascun dels ens locals. 
 
L’article 15 del Decret 110/1996 preveu, per al supòsit de dissolució, que cal seguir els 
mateixos tràmits que per a la creació, és a dir, aprovació d’un acord per majoria 
absoluta de tots els ens locals que en són membres.  
 
En virtut de l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent acord:  
 
Primer.- RATIFICAR l’acord de dissolució i liquidació de l’associació d’ens locals 
“Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques gironines”, amb 
efectes econòmics i administratius de 31 de desembre de 2019, aprovat per la seva 
Assemblea Extraordinària en sessió de 14 de març de 2019.  
 
Segon.- Acceptar les mesures de liquidació adoptades en l’esmentat acord de dissolució 
pel que fa al destí del patrimoni, al romanent econòmic, i al personal del CILMA.  
 
Tercer.- ENCOMANAR al CILMA la realització dels tràmits següents: a) Publicació al 
BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord de dissolució i liquidació, una 
vegada es compti amb els acords de ratificació de tots els ens associats. b) Remissió de 
l’acord de dissolució i liquidació a la Direcció General d'Administració Local, als 
efectes de constància en el Registre d'organitzacions associatives d'ens locals  
 
Quart.- No efectuar el nomenament de representant d’aquest Ajuntament/Consell 
Comarcal al CILMA un cop es renovi la corporació en les properes eleccions locals, 
atesa la proximitat de la data efectiva de la seva dissolució.  
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Cinquè.- Sol·licitar a la Diputació de Girona que constitueixi un òrgan consultiu en 
matèria de medi ambient i sostenibilitat, com a instrument de participació i 
col·laboració dels ens locals de la demarcació en la definició de les polítiques 
ambientals competència de la Diputació. 
 
La proposta queda aprovada per unanimitat. 
 
6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
Un cop aprovada la urgència s’aprova per unanimitat la moció relativa als fets del poble  
Coripe, segons redactat que consta a l’expedient. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
V. Cebrià indica que al Mas Valentí hi ha veïns que denuncien l’estat en què troba. Diu 
Alcalde que és de Bankia i que se l’ha avisat. Insisteix S. Garcia que es faci el tràmit per 
obligar-los a fer els arranjaments. 
 
A. Gironès diu que com a ajuntament som membres de la Mancomunitat de Palamós, 
Calonge, Sant Antoni i Vall-llobrega i que ha sentit que volen presentar un contenciós 
per part de l’empresa concessionària de la piscina. Alcalde diu que els tècnics van 
informar que les pèrdues que al·lega l’empresa no estan justificades. També demana si 
el manteniment de l’estructura és de l’empresa o de la Mancomunitat. Diu Alcalde que 
depèn de l’empresa. Gironès diu que està tot molt mal cuidat. Alcalde diu que s’està 
treballant en aquest tema. 
 
Gironès  pregunta si en el tema de la fibra, les empreses que actuen al poble estan 
legalitzades. Alcalde diu que si no estan homologades no els hi autoritzaran per part de 
Telefònica. 
 
Gironès demana pel tema de la reparcel·lació terrenys J.Bosch, que com està. Diu 
Alcalde que se li va comunicar l’acord de Ple, es va rebre una al·legació i de moment no 
s’ha fet res més 
 
Gironès expressa que es el seu darrer Ple, que no es torna a presentar, i desitja molta 
sort a tothom. L’Alcalde li vol agrair tot el que ha fet pel municipi i la dedicació que ha 
tingut. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 18, 30 hores, i com a 
secretària redacto aquesta acta i dono fe dels acords adoptats. 
 
    L’Alcalde                                                                           La Secretària  
 
 
 
Rufino Guirado Iruela                         Pilar Blasco Prim 


