ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DATA
16 DE JUNY DE 2016

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 14:00 hores del dia 16 de juny 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. RATIFICACIÓ APROVACIÓ PROJECTE ABASTAMENT AIGUA
POTABLE PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
La Junta de Govern de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 27 de maig de 2016 va
aprovar l’acord que es transcriu a continuació:
APROVACIÓ PROJECTE D’OBRA
Atès el projecte redactat pel l’enginyer Sr. Narcís Serra i Font, i amb un pressupost de
contracta de 163.219,84 euros, per les obres de “Abastament d’aigua potable des de
l’arteria Costa Brava-centre al municipi de Vall-llobrega”, s’acorda:
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’esmentat Projecte per abastament d’aigua
potable.
Segon.- EXPOSAR-HO AL PÚBLIC per termini d’un més amb anuncis al BOP,
així com al Tauler de l’Ajuntament i al web, a efectes d’al·legacions, en el ben entès
que si no se’n presenten s’entendrà definitivament aprovat pel transcurs del termini.
Tercer.- RATIFICAR aquest acord en el primer Ple que es celebri
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Obert el debat l’Alcalde exposa la necessitat de fer aquesta connexió. Susanna Garcia en
nom d'ERC demana detalls en relació als consums a diferents zones del poble i les
necessitats previstes de cabdal de més. També demana si després es licitarà i Alcalde
comenta que d'acord amb el contracte de concessió amb Sorea, s'està preparant un
conveni per tal que ells facin l'obra i l'Ajuntament l'abonarà d'acord amb les formules
que es pactin i les subvencions que es puguin obtenir.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat la ratificació d’aquest acord de la Junta de
Govern local.
En explicació de vot, Gironès diu que ho aprova perquè ho veu necessari però no està
d'acord en què un tema així, arribi la documentació dos dies abans, sense temps per
estudiar el Projecte i que li agradaria poder-ho analitzar amb més detall. Remarca que
s'ha de facilitar la documentació amb més antelació, tal com ja ha demanat altres
vegades.
2. OBERTURA LICITACIÓ ESPAI POLIVALENT
Es formula la següent PROPOSTA
Vistos el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que
han de regir el concurs públic obert per a l’adjudicació de la redacció del projecte i
execució de les obres de construcció d’un ESPAI POLIVALENT A Vall-llobrega, els
quals van ser aprovats en la sessió plenària de 13 de maig de 2016, i en aquests
moments es troben en exposició pública, segons anunci publicat al BOP el 24 de maig
de 2016, i anuncis al web municipal, així com al tauler de la Corporació.
Atesa la normativa aplicable d’acord amb el Text refós de la llei de contractes de
l’Administració Pública.
Es proposa al Ple:
Procedir a la convocatòria del concurs públic per a l’adjudicació del contracte.
L’objecte del contracte serà la redacció de projecte i execució de les obres de
construcció d’un ESPAI POLIVALENT (primera fase) d’acord amb les característiques
que consten a l’avantprojecte que figura com a prescripcions tècniques.

Obert debat, Cebrià reitera que ell considera que si es pot fer un projecte més sòlid que
un tipus sandwich ho veu millor. Alcalde diu que l'avantprojecte és un punt de partida i
que s'admeten variacions.
Gironès critica que fins al moment s'han gastat 150 mil euros. Alcalde diu que l'obra
feta ja quedarà, aprofitable i que no s'ha fet res mal fet, perquè la carpa era una prova i
ha donat un servei durant cinc anys.
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Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb els vots a favor de CIU, ERC i el vot en
contra de JxV.
En explicació de vot diuen el grup d’ER que estan d'acord en aquesta millora i que
s'intenti millorar a traves de la licitació el conjunt de l'obra, amb el pressupost que hi ha.
Gironès en explicació de vot diu que creu que aquest avantprojecte no compleix amb la
normativa vigent com es el pla director d'equipaments esportius de la Generalitat. Diu
Alcalde que no es tracta de cap pavelló esportiu sinó d'un espai polivalent. La regidora
d'esports, Gemma Julià, remarca aquest ús d'espai polivalent. D'altra banda que sí que
està d'acord que durant 4 anys ha fet un servei i no està en contra del fet que hi sigui.
3. INICI D'EXPEDIENT D'OCUPACIÓ DIRECTA
Per part de l’Alcaldia es formula la següent PROPOSTA
Vista la necessitat de prolongació de la carretera de Vall-llobrega, així com la
continuïtat de la Rambla com a espai de zona verda.
Vist el contingut de l’informe tècnic de data 12 de maig de 2016 i les justificacions que
en el mateix s’expressen per tal de dur a terme una ocupació directa dels terrenys
necessaris afectats pel PAU 1 “Raval de baix” del Pla general d'ordenació, com a
sistema urbanístic, de cessió obligatòria i gratuïta a l'Ajuntament.
Vist que la propietària de la finca a ocupar parcialment és la Sra. Joaquim Bosch Duch, i
que es tracta de la finca registral número 68 de Vall-llobrega, segons dades de la
certificació registral. I finca cadastral número: 0568101EG1306N0001JS.
Atès allò que disposa l’art. 156 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i els arts. 15 a 218
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme,
Es proposa al Ple:
Primer.- Iniciar expedient d’ocupació directa de part dels terrenys qualificats coma zona
verda i xarxa viaria en el marc del POUM i del PAU 1 “Raval de baix”. La ubicació es
pot comprovar al plànol que figura a l’expedient.
Segon.- Aprovar inicialment la relació de bens i drets afectats per l’ocupació directa de
part de la finca número 68, a l’objecte d’obtenir la titularitat d’aquests terrenys
qualificats com a sistemes. La descripció és la que figura a l’informe tècnic de 12 de
maig que figura a l’expedient.
Tercer.- Significar que l’aprofitament urbanístic que s'atribueix a la propietària de la
finca objecte d'ocupació directa és el que els correspongui en el projecte de
reparcel·lació que s'aprovi definitivament, d'acord amb la superfície real aportada de la
finca registral número 68.
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Quart.- Sotmetre l’expedient a exposició pública al BOP, al tauler i al web durant el
termini de quinze dies hàbils a fi i efecte de que es puguin presentar al·legacions.
Cinquè.- Notificar-ho a la propietària perquè durant el termini de quinze dies hàbils
pugui presentar al·legacions si ho considera adient.
Sisè.- Sol·licitar al registre de la propietat la pràctica d’una nota marginal a la inscripció
de la finca afectada d’acord amb l’art. 215.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Setè.- Establir que en cas que no es presentin reclamacions o al·legacions l’expedient
s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord.

L’Alcalde explica que se li va proposar a la Sra. Bosch la signatura d'un conveni de
cessió, però que després de molt insistir no ha volgut signar, es tractava de poc espai per
ampliar el vial. L'Alcalde indica que ja que calia iniciar una ocupació directe per
l'adquisició del vial han estudiat el tema i han vist la conveniència d'obtenir també
l'espai per ampliar la Rambla, la qual cosa implicarà una bona millora pel nucli del
poble.
S’aprova amb els vots a favor de CIU i les abstencions de ERC i JxV.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les quinze hores, i com
a secretària redacto aquesta acta i dono fe dels acords adoptats.

L’Alcalde

Rufino Guirado Iruela

La Secretària

Pilar Blasco Prim
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