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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DATA VUIT 
DE GENER DE 2016 
 
 
REGIDORS ASSISTENTS 
OSCAR IZQUIERDO FABÀ 
ENCARNA PALLÍ JUSCAFRESA 
GEMMA JULIÀ TEJEDOR 
VICENÇ CEBRIÀ I PEIX 
SUSANNA GARCIA BRAMLEY 
ALBERT GIRONÈS MORADELL  
 
ALCALDE-PRESIDENT 
RUFINO GUIRADO IRUELA 
 
SECRETÀRIA  
PILAR BLASCO I PRIM 
 
 
A la Casa Consistorial de Vall-llobrega, essent les 14:00 hores del dia 8 de gener de 
2016, 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 ordinària del Ple de l’ajuntament a fi de resoldre els següents 
punts de l’ordre del dia a tractar: 
 

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ 6 DE NOVEMBRE DE 2015 
 
Es proposa una esmena per part del regidor Sr. Izquierdo en el sentit que en lloc de 3 
cèntims anuals ha de dir: “3 euros per rebut al tram baix” , quan es parla de l’aigua. I el 
Sr. Gironès diu que hi ha llocs que posa Geronès en lloc de Gironès.  
 
S’accepten les esmenes i queda aprovada per unanimitat l’esborrany de l’acta, passant 
així a convertir-se en l’acta de la sessió. 
 

2. APROVACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2016 
 
Vist l’expedient de confecció del pressupost municipal exercici de 2016 
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.- APROVAR inicialment el pressupost general de la Corporació per un import 
de 1.259.970,00 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 2016. 
 
Segon.- 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. 
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Tercer.- ENTENDRE-HO aprovat definitivament cas de no presentar-se cap al·legació  
 
 
S’obre el debat amb la intervenció de l’Alcalde que exposa que es tracta d’un pressupost 
molt real que l'han treballat molt i que podem debatre tots els aspectes que considerin 
adients. 
 
Susanna Garcia en nom d'ERC diu que han comprovat que hi ha moltes partides de 
continuïtat. Comenta que la inversió prevista a la carpa (la nau polivalent) si bé és un 
lloc de trobada per la gent, i que convé, diu que el terreny és privat, i com es farà per 
disposar d'aquest sol?, perquè invertir tants diners en un sòl que el propietari no és 
l'Ajuntament ho veu preocupant. L’Alcalde indica que és una zona d'equipament. 
Gironès diu que són equipaments educatius. Per part de l'equip de govern s'indica que 
les activitats que s'hi realitzen son educatives en un 60%. Susanna Garcia diu que el 
problema és el tema de la titularitat. Albert Gironès també diu que aquest tema de una 
gran inversió en un terreny que no es nostre és preocupant. L’Alcalde els respon que ja 
hi ha un conveni però ara s'ha anat més enllà i la propietària farà una cessió anticipada i 
voluntària a l'Ajuntament. S'està preparat el conveni que es portarà a aprovació de 
l'Ajuntament. 
 
La Sra. Garcia diu que es preveu la venda d'una propietat també per ajudar en aquesta 
inversió i si ja s'ha venut. L’Alcalde explica que aquest tema de la venda anirà al ple 
quan estigui llest l'expedient. 
 
El Sr.Gironès diu que la quantia prevista a invertir de 260.000 euros és una obra 
important pel municipi que som. L’Alcalde diu que esperin a veure el Projecte, que 
també es portarà al Ple, i que calen unes mides reglamentaries per determinades 
activitats. 
 
La Sra. Garcia pregunta si com a equip de govern han programat obres en diferents 
fases cada any. L’Alcalde diu que fer fases plurianuals no hi ha previsió de projectes en 
aquest sentit, però sí tenen previsió de diferents inversions necessàries a dur a terme 
cada any en aquest mandat. El Sr. Izquierdo indica que prefereixen iniciar i acabar una 
obra, en lloc de projectar per fases. I ara per ara no poden concretar detalls d'inversions 
pers propers anys, perquè hi ha diferents variables a tenir en compte. Encarna Pallí diu 
que en el seu programa de govern hi ha inversions prioritàries i és el que aniran 
desenvolupant. L’Alcalde diu que tenen moltes idees per millorar la imatge del poble 
però es difícil avançar projectes sense tenir la seguretat de si es comptarà amb 
subvencions i com es podrà executar. 
 
La Sra. Garcia a la partida de “protocol” veu que hi ha 8.000 euros més. Diu Alcalde 
que aquí s'inclouen les paneres per la gent gran. També troba que manteniment de 
jardins passa de sis a deu mil euros. Diu Alcalde que es farà un conveni amb el centre 
Tramuntana i venen quatre persones dos cops al mes, perquè la brigada no és suficient si 
es vol tenir en condicions el tema de jardineria. 
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També comenta, la Sra. Garcia, que les retribucions bàsiques del personal laboral ha 
disminuït en menys 7.000 euros. I que Gratificacions passa de 10 a 5 mil. La Sra. Pallí 
diu que no s'ha utilitzat tot el previst i per tant s'ha disminuït tant una partida com l'altre.  
Continua la Sra. Garcia dient que la partida de retribucions equip de govern s'ha 
incrementat en 37 mil. Si correspon al que va aprovar un Ple. Diuen que sí que 
correspon a l'aprovat en el ple d'organització de l'Ajuntament, de 26 de juny. El 
Sr.Gironès diu que espera que no es disminueixin partides d'inversió per implementar 
partides de retribucions a l'equip de govern. Diu Encarna Pallí que va ser l’inici d'un 
nou ajuntament i el Sr. Izquierdo afegeix que no va implicar cap disminució en 
inversions perquè la part que es va deduir de la carpa tampoc hi havia temps per fer-ho. 
 
Diu que hi ha una partida nova de “arquitectura “ , i li responen que s'ha canviat el nom 
a la que era “estudis i treballs tècnics” 
 
Els dos grups a l’oposició s'interessen respecte si es justifiquen les aportacions a 
famílies, AMPA, etc perquè diu que aportacions directes a entitats pot no ser legal. Es 
debat respecte la necessitat de crear unes bases per atorgar aportacions a entitats. 
 
Susanna Garcia també pregunta per la partida d'activitats culturals i explica la regidora 
Encarna Pallí que, bàsicament, ha augmentat per la biblioteca. Respecte les esportives 
Gemma Julià explica que es previsió per si cal comprar material. 
 
Albert Gironès diu que, d’entre d'altres qüestions de detall, li estranya que s'ha passat de 
14 a 20 mil euros en previsió de llum. L’Alcalde explica que es vol recepcionar una part 
de Mas Falquet i que també quan es faci la nau caldrà més il· luminació. A continuació 
el Sr. Gironès manifesta que també li sobte l’augment de mes de 4 mil euros d'una 
partida que tenia 650 i és la d'aigua potable. Li diuen que eren comptadors de 
l'Ajuntment que si bé no paguem l'aigua, no s'estava pagant el cànon. També pregunta 
pel menjador escolar. Diu Alcalde que correspon a la llar d'infants i que l'Ajuntament 
paga al consell comarcal i les famílies ho paguen a l'Ajuntament i queda compensant 
amb l'ingrés. També demana per la partida de subministres i per una partida nova de 4 
mil euros de comunicacions informàtiques. Diu el Sr. Izquierdo que es pagina web, i 
altres qüestions com l'aplicació natura local i QRS. I respecte les despeses Jurídiques 
diu que ha disminuït de 10 a 3 mil . Li respon l’Alcalde que hi havia despeses per 
contenciosos com el tema del MotoCross. Segueix el Sr. Gironès en torn de paraula 
dient que li preocupa que el Recer té una aportació que aquí no queda contemplada. El 
Sr. Izquierdo diu que al pressupost hi ha 17 mil euros per festes popular i d'aquí se sabrà 
quan rebrà el Recer en funció del que gestioni aquella associació. També demana per 
una partida nova que es diu “Turisme”. Gemma Julià explica que hi és perquè es té 
intenció de promocionar diversos aspectes del municipi que passa a detallar, com ara 
senyalització de rutes locals a peu i punts d'interés, també actuacions com la festa de la 
verema etc, tot i que el pressupost es petit però és important prendre iniciatives en 
aquest aspecte. Susanna Garcia diu que ho veu molt adequat i la única crítica és que 
encara és petit el pressupost. 
 
Continua el Sr. Gironès indicant que la recollida d'escombreries diu que es preveuen 11 
mil euros menys. Li expliquen que hi ha una part que entra en una partida nova, però no 
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obstant ha disminuït. I d'altres partides que també demana  per què s'han disminuït a la 
qual cosa li responen que simplement s'ha anat equilibrant i ajustant.  
 
Conclou el Sr. Gironès que ell no sap veure cap on es dirigeix el poble, quin model es 
vol, no queda clar amb aquest pressupost. A banda de que la nau passi a ser més sòlida 
del que hi ha ara no hi veuen més. 
 
Un cop acabat el debat es sotmet a votació, quedant aprovat amb els vots en contra 
d’ERC i JxV.  
 
En explicació de vot diuen que voten en contra perquè socialment queden curts i no 
demostren una projecció de futur a mig termini. L’Alcalde diu que hi ha un programa on 
està reflectit tot el que es pensa fer en aquest mandat. 
 
Els grups d’ERC i de JxV volen remarcar que a vegades el seu vot negatiu és perquè no 
disposen de prou informació de la documentació relativa als plens, ni de suficient temps 
per analitzar-la o que per exemple no participen en els pressupostos i se n’assabenten al 
mateix moment del ple. I el Sr. Gironès indica que va insistir especialment de participar 
en l’elaboració dels pressupostos. 
 
 

3. APROVACIÓ INICIAL PROJECTE ARRANJAMENT CAMÍ DE VALL -
LLOBREGA TRAM NORD 

 
Vista la necessitat d’aprovar el Projecte d’obra municipal ordinària d’arranjament del 
camí de Vall-llobrega en el tram Nord, es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR el projecte d’obra municipal ordinària d’arranjament del camí de 
Vall-llobrega en el tram Nord, amb un pressupost de 99.690,68 euros, IVA inclós 
 
Segon.- EXPOSAR al públic a l’efecte de presentació d’al·legacions per un termini de 
trenta dies, en el ben entès que si no es presenten es considerarà definitivament aprovat. 
 
Obert el debat, el regidor Vicenç Cebrià diu que com a projecte troba a faltar 
il· luminació. Diu l’Alcalde que la Diputació no accepta que hi hagi il· luminació, perquè 
llavors seria obra d'urbanització i es tracta de subvenció per arranjament de camins. I 
comenta que més endavant si es possible es posarà la il· luminació i un pas peatonal. 
 
La regidora Susanna Garcia diu que els dóna un vot de confiança perquè és una millora 
pel poble. 
 
Sotmès a votació s’aprova amb les abstencions d’ERC i JxV 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Susanna Garcia formula les següents: 
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- Que els veïns de la Urbanització Vall-llobrega, que aporten 44 mil euros d'IBI 
(un 10% del global) volen demanar si l'Ajuntament pot arranjar un camí i treure 
uns arbres per qüestió de seguretat. Alcalde diu que ho tindran en compte. 

- Vol saber com està el tema de Mas Falquet, si es connectarà l'aigua i la llum. 
Diu Alcalde que la llum està previst. 

- Si es pot marcar un pas de zebra de blanc i vermell . Oscar Izquierdo diu que 
amb vermell es molt més car a banda de la qüestió estètica. Creu que és veu 
suficient.  

- Considera que el badem de davant del restaurant és exagerat. 
 
 
Albert Gironès, les següents: 
 

- Que hi havia un rètol de “Benviguts al recés de les Gavarres”. Alcalde diu que 
va desaparèixer quan es van fer les obres, que el van reclamar però ha estat 
irrecuperable. 

- Pista de bitlles, com funciona la construcció? Oscar Izquierdo diu que 
l’Ajuntament posa el material i els membres del club ho condicionen. 

- Com està el tema cobertura wi-fi. El Sr. Izquierdo li diu que el matí que vulgui 
vingui a l’Ajuntament i li explicarà amb detall. 

 
Abans de tancar el Ple Oscar Izquierdo comenta que la web ja ha començat a funcionar i 
que els agrairà si detecten alguna errada per corregir-la. 
Gironès respon que al davant hi ha uns links i que el segon diu “equip de govern” i que 
preferiria que hi sortissin tots  els regidors, oposició inclosa, de manera més visible. Li 
diu Izquierdo que vingui un mati i miraran com es pot arranjar. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les disset hores, i com a 
secretària redacto aquesta acta i dono fe dels acords adoptats. 
     
    
    L’Alcalde                                                                           La Secretària  
 
 
Rufino Guirado Iruela                         Pilar Blasco Prim 


