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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DATA 
DOTZE DE FEBRER 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 12 de febrer 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 extraordinària del Ple de l’ajuntament a fi de resoldre els 
següents punts de l’ordre del dia a tractar: 
 

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ 8 DE GENER DE 2016 
 
Els grups d’ERC i de JxV volen afegir que a vegades el vot negatiu es 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 s'assabenten al 
mateix moment del ple. I el Sr. Gironès indica que va insistir especialment de participar 
en elaboració pressupostos. 

 
El Sr. Gironès indica que a Precs manca afegir que va demanar pel tema cobertura wi-fi  
i que el Sr. Izquierdo li va dir  que passes un matí i li explicaria en detall. 
 
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. CESSIÓ ANTICIPADA SUSANNA SUQUET 
 
Per part de l’Alcaldia es formula la següent proposta: 
 
PROPOSTA 
 
Considerant la necessitat de disposar de manera anticipada d’una part de la Finca 
registral número 666, volum 2.865, llibre 20, foli 54 del Registre de la Propietat de 
Palamós, propietat de la Sra. Susanna Suquet Saris, pel fet que es troba situada dins 
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l’àmbit del SECTOR PPU1”MAS MOLÍ”, que la  qualifica com a sistema 
d’equipaments. 
 
Atès que ens aquests moments s’hi troba instal·lada una carpa de caràcter provisional i 
es pretén dur a terme un equipament esportiu, cultural i educatiu de manera més 
definitiva. 
 
Atès que s’ha arribat a un acord amb la propietària per tal que cedeixi de manera 
anticipada el terreny a l’execució del Pla Parcial del Sector 
 
Per tot això, proposo al Ple, l’adopció dels següents, 
 
ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la minuta de conveni de cessió anticipada d’una part (2.561,78m2) 
de la Finca registral número 666, volum 2.865, llibre 20, foli 54 del Registre de la 
Propietat de Palamós, propietat de la Sra. Susanna Suquet Saris, pel fet que es troba 
situada dins l’àmbit del SECTOR PPU1”MAS MOLÍ”, que la  qualifica com a sistema 
d’equipaments, i d’acord amb les estipulacions que figuren al Conveni. 
 
Segon. FACULTAR l’Alcalde per la seva signatura i quanta documentació sigui 
necessària. 
 
S’aprova la proposta per unanimitat de tots els grups. 
 
 

3. MODIFICACIÓ CARTIPAS D’ORGANITZACIÓ AJUNTAMENT 
 
Per part de l’equip de govern es formula la següent proposta: 
 
 
Atès que es considera necessari modificar algun punt de l’acord adoptat en sessió de 26 
de juny de 2015, referent a aspectes organitzatius de l’Ajuntament, en especial la 
retribució per dedicació parcial de l’Alcaldia. 
 
Atès així mateix que es considera convenient per una major agilitat en l’adopció dels 
acords, especialment atorgament de llicències, celebrar una Junta de Govern cada 
setmana en lloc de fer-ho cada quinze dies. 
 
ES PROPOSA  
 
Primer.- ESTABLIR que la Junta de Govern Local celebri les seves sessions ordinàries 
cada setmana, i en concret  els divendres a les 17:00 hores.  
 
Segon.- SUPRIMIR el règim de dedicació parcial de l’Alcaldia. 
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Tercer.- FIXAR la quantia de 372 euros nets com a règim d’indemnitzacions per 
l’assistència a cada Junta de Govern, per aquells regidors, o alcaldia, que en formin part 
i no ostentin dedicació exclusiva o parcial. 
 
Quart.- MANTENIR sense modificacions la resta d’acords adoptats en sessió de 26 de 
juny de 2015. 
 

 

S’obre debat amb la intervenció de l’Alcalde qui explica que  vol jubilar-se i que ho fa 
ara i que el fet de no tenir un sou com fins ara implica un estalvi per les arques 
municipals d’uns sis mil euros l’any.  
 
La Sra. Garcia (ERC) demana si aquest 372 euros ve per algun motiu? L’Alcalde li 
respon que tindrà indemnització per assistència a juntes. I li detalla que pot comprovar 
que el volum econòmic global anual segur que no superarà el que rebia quan tenia un 
salari que era de 22.000 euros aproximats. 
 
La Sra. Garcia també demana si es pot passar a fer un ple ordinari cada dos mesos. 
L’Alcalde diu que prefereix cada tres i que convocarà extraordinària quan calgui. La 
regidora, al seu torn, indica que cada tres mesos es fa massa feixuc perquè hi ha masses 
coses a parlar. El Sr. Gironès (JxV) opina el mateix i diu que si el seu grup veu que es 
continuen sobrecarreguen els ordinaris, ho tornaran a demanar. 
 
S’aprova amb els vots a favor del grup CIU i l’abstenció de ERC i JxV. 
 

4.- APROVACIÓ PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES PER LA  
CONCESSIÓ DEL BAR LOCAL SOCIAL “LA RAMBLA” I INICI 
PROCEDIMENT OBERT CONTRACTACIÓ 
 

Per part de l’equip de govern es formula la següent 
 
PROPOSTA 
 
Atesa la necessitat de procedir a la concessió del servei de bar del local social “La 
Rambla” i altres serveis complementaris.  
 
Ates l’ informe favorable de Secretaria- Intervenció. 
 
D’acord amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, és el Ple de la Corporació l’òrgan competent per atorgar 
dita concessió.  
 
Proposo al Ple l’adopció del següent  ACORD: 
 
Primer: Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert de la concessió del 
bar i serveis complementaris del Local Social La Rambla.  
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Segon: Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació del citat contracte, 
mitjançant concurs i per urgència.  
 
Tercer: Aprovar el Plec de Condicions particulars que haurà de regir dita contractació  
 
Quart: Publicar l’anunci de convocatòria de la licitació del contracte al BOP i al DOG, 
juntament amb l’exposició pública del Plec, i també al lloc web municipal (perfil del 
contractant) concedint un termini de tretze dies naturals per a la presentació d’ofertes.  
 
 
Obert el debat, la Sra. Garcia (ERC) indica que veu uns horaris massa amplis. Gironès 
(JxV) també ho considera així. L’Alcalde diu que seran flexibles com han estat fins ara, 
sempre i quan es doni un bon servei que satisfagui als veïns. El Sr. Izquierdo diu que 
s'han complert, excepte ara que s'han modificat segons converses i situacions. La 
regidora, Susanna Garcia, afegeix que si el marge comercial ha de ser raonable podria 
haver-hi preus diferents per veïns o foranis. L’equip de govern li diu que això no ho 
veuen viable. 

 
Als dos grups de l’oposició els hi preocupa si serà rentable. L’equip de govern els hi 
comenta que es tracta d'una concessió i que l'Ajuntament també vetlla en aquests casos 
per el correcte equilibri financer. I que tinguin en compte que el cànon és només de 
2000 euros l'any. 

 
També es comenta que el dia de la festa major es posaran d'acord  per no sortir 
perjudicats ni l'Associació el Recer que participa en la festa ni el concessionari del local, 
tot i que consti al Plec que haurà de tancar. Explica la regidora Gemma Julià que es 
valorarà cada any en funció de les activitats que s'organitzin a la festa del poble. 

 
Es consensua entre tots els grups afegir al Plec que el cap de setmana de la festa major, 
l'Ajuntament indicarà, amb antelació mínima de quinze dies, al concessionari quin 
podrà ser el seu horari d'obertura, per tal de no interferir en els actes que s'organitzin a 
la festa major. I s'agrairà que el concessionari col·labori amb la comissió de festes. 
Així mateix el dia festiu s’indicarà que serà els dilluns. 

 

 
Queda aprovada la proposta per unanimitat. 
 

4. APROVACIÓ DOCUMENT ÚNIC PROTECCIÓ CIVIL 

El Ple ACORDA aprovar el document Únic de Protecció Civil Municipal de Vall-
llobrega (DUPROCIM), el qual se sotmetrà a informació pública pel termini de trenta 
dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’edicte al BOP de Girona 
i al DOGC, a fi que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo a les oficines de 
l’Ajuntament en horari d’atenció al públic i formular les al·legacions que considerin 
oportunes. I en cas de no presentar-se reclamacions, esdevindrà definitivament aprovat 
sense necessitat d’adoptar un nou acord.  
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Obert debat, Vicenç Cebrià indica que hi ha dades desfasades. Li diuen que s'ha 
actualitzat però que es impossible que estigui exactament al dia perquè hi ha dades que 
varien sovint. I que els hi facin arribar si coneixen alguna dada 
 
Pel que fa a la votació queda aprovat amb els vots a favor de CIU i l’abstenció d’ERC i 
JxS. 
 
En explicació de vot l’oposició indica que s'abstenen perquè no tenen clar la protecció 
de dades de la gent que hi figura. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les setze hores, i com a 
secretària redacto aquesta acta i dono fe dels acords adoptats. 
     
    
    L’Alcalde                                                                           La Secretària  
 
 
Rufino Guirado Iruela                         Pilar Blasco Prim 


