ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA
EL DIA 28 DE GENER DE 2011
REGIDORS ASSISTENTS
JOAQUIM ESTEVA FALGUERAS
MARIA TERESA FONTANET GUZMAN
OSCAR IZQUIERDO FABA
VICENÇ CEBRIÀ PEIX
MARTA MARTÍ PASTÓ
JOAQUIM MONT SERVIÀ
ALCALDE-PRESIDENT
RUFINO GUIRADO IRUELA
SECRETÀRIA
PILAR BLASCO PRIM

A Vall-llòbrega, essent les catorze hores del dia 28 de gener de 2011, sota la presidència de
l’Alcalde i amb l’assistència de la secretària , es reuneixen, a la Casa Consistorial, prèvia citació
en forma, els regidors que a l’encapçalament s’esmenten a fi i efecte de celebrar del Ple
Ordinari segons estableix l’ordre del dia.
1-APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS.
S’aproven les actes de les sessions dels dies 20 d’agost, 5 d’octubre, 5 i 29 de novembre i 30 de
desembre.
2.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA OBRA PUOSC (PL. AJUNTAMENT)
Atès l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte d’obres incloses en el PUOSC :
REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT DE VALL-LLOBREGA
Atès que l’empresa adjudicatària ha aportat la garantia definitiva del contracte, un cop
notificada l’adjudicació provisional acordada en el Ple de 30 de desembre de 2010
De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple en virtut d’allò disposat a la
Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic, en relació amb l’article 274.1 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a l’adjudicació del contracte.
El ple ACORDA

PRIMER.-

ADJUDICAR DE MANERA DEFINITIVA el contracte

per l’obra de

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT a l’empresa MOVITERRA,
S.A. per la quantia de 121.260,00 EUROS , subjecte al Plec de Clàusules Administratives
Particulars, i a les propostes i millores tècniques aportades pel licitador.
SEGON.- Facultar a l’alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer
efectius els acords precedents.
Queda aprovat amb els vots a favor dels grups de IC-V i ER i l’abstenció de CIU
3.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA OBRA PUOSC (PL. PERE ROBAU)
Atès l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte d’obres incloses en el PUOSC :
REURBANITZACIÓ DEL SECTOR NORD DE LA PLAÇA ALCALDE PERE RUBAU
DE VALL-LLOBREGA
Atès que l’empresa adjudicatària ha aportat la garantia definitiva del contracte, un cop
notificada l’adjudicació provisional acordada en el Ple de 30 de desembre de 2010
De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple en virtut d’allò disposat a la
Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic, en relació amb l’article 274.1 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a l’adjudicació del contracte.
El ple ACORDA
PRIMER.-

ADJUDICAR DE MANERA DEFINITIVA el contracte

per l’obra de

REURBANITZACIÓ DEL SECTOR NORD DE LA PLAÇA ALCALDE PERE RUBAU
a l’empresa MOVITERRA, S.A. per la quantia de 66.650,00 EUROS , subjecte al Plec de
Clàusules Administratives Particulars, i a les propostes i millores tècniques aportades pel
licitador.
SEGON.- Facultar a l’alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer
efectius els acords precedents.
Queda aprovat amb els vots a favor dels grups de IC-V i ER i l’abstenció de CIU
4.- APROVACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT EXERCICI 2011
Vist l’expedient de confecció del pressupost municipal exercici de 2001
El Ple acorda;

1.APROVAR inicialment el pressupost general de la Corporació, 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 2011.
2. 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.
3. ENTENDRE-HO aprovat definitivament cas de no presentar-se cap al·legació
Queda aprovat amb els vots a favor dels grups de IC-V i ER i l’abstenció de CIU, qui en
explicació de vot indica que és qüestió de criteris en les preferències de gestió i despesa
5. APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ CONSELL COMARCAL PRESTACIÓ
ASSITENCIA COMPTABLE PER EXERCICI 2011.
Atesa la proposta de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i
aquest ajuntament per a la prestació de serveis d’assistència i assessorament comptable,
El Ple acorda:
1. APROVAR l’esmentat conveni i facultar l’alcalde per la seva signatura.
Queda aprovat per unanimitat
6. APROVACIÓ DEFINITIVA REPARCEL·LACIO MAS FALQUET
Atès allò que disposen els arts. 113 i 118 i següents TRLUC, 125, 130 i següents RLUC.
S’acorda:
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació econòmica presentat per l’EUC
Mas Falquet
Segon.- Aquesta aprovació té els efectes previstos a l’article 120 i ss del DL1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i resta de normes aplicables i, en
conseqüència, incorporar al patrimoni municipal els terrenys que puguin ser objecte de cessió,
afectant-los als usos previstos per les NNSS.
Tercer.- Es fa constar que totes les despeses derivades de la tramitació d’aquest expedient fins
la seva inscripció definitiva al Registre de la Propietat, aniran a càrrec dels sol·licitants.
Quart.- Trametre còpia del projecte i l’acord d’aprovació a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Girona, per al seu coneixement i publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província,
en un diari i en la pàgina web municipal,i en el taulell d’anuncis

Cinquè.- Notificar el present acord a tots els propietaris i titulars de drets de les finques incloses
en l’àmbit d’actuació a que fa referència el projecte de reparcel·lació, i els que consten com
interessats.
Sisè.- La publicació de l’edicte i la seva exhibició en els llocs indicats produirà, a més a més, els
efectes previstos, per aquests supòsits, en l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Queda aprovat amb els vots a favor dels grups de IC-V i ER i l’abstenció de CIU.
El regidor Oscar Izquierdo surt de la Sala en començar a tractar-se el tema, per existir un interès
directe.
PRECS I PREGUNTES
I no havent-hi més assumptes a tractar, essent les 15,00 hores, l’Alcalde aixeca la sessió de la
qual com a secretària estenc la present acta.
Dono Fe
La Secretària

Vist i Plau
L’Alcalde

