
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA  

EL DIA 8 DE FEBRER DE 2012  

 

REGIDORS ASSISTENTS 

VICENÇ CEBRIA I PEIX 

OSCAR IZQUIERDO I FABA 

ENCARNA PALLÍ I JUSCAFRESSA 

MARTA MARTÍ I PASTÓ 

JOAQUIM MONT I SERVIÀ 

ANN JANE BRADLEY 

ALCALDE-PRESIDENT 

RUFINO GUIRADO IRUELA 

SECRETÀRIA  

PILAR BLASCO I PRIM 

 

 

A Vall-llòbrega, essent les  14,30 hores del dia 8 de febrer de 2012, 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 sessió 

del Ple ordinari segons estableix l’ordre del dia.  

 

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS 

 

Queden aprovades les actes de les sessions anteriors de 5 d’octubre i 24 d’octubre de 2011 

 

2. DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA 03/02/12 D’ACOMIADAMENT 

LABORAL 

 

Es dóna compte al Ple del següent Decret que es transcriu a continuació:  

 

           - DECRET - 

Atès que en el context actual de disminució d’ingressos i de necessitat de minoració de 

despeses, es va encarregar al Consell Comarcal del Baix Empordà l’emissió d’un Informe sobre 

la situació econòmico financera d’aquest Ajuntament de Vall-llobrega i de les mesures a 

adoptar per mantenir el necessari equilibri pressupostari. 

Atès que en dit Informe s’aconsella, entre d’altres mesures, l’amortització del lloc de treball de 

l’auxiliar administrativa que realitza bàsicament tasques de jutjat de pau. 

Atès que el cost de la auxiliar administrativa que realitza aquesta tasca, la Senyora Ana Isabel 



Surroca i Guignes, representa per l’Ajuntament un cost superior als trenta mil euros anuals  i 

que no es fa necessari la seva destinació a altres tasques productives, que ja es troben 

cobertes. 

Atès que les previsions de liquidació pressupostaria de l’exercici 2011 a data 30 de novembre 

són deficitàries, d’acord amb l’informe esmentat,  signat pel Secretari i per l’Interventor del 

Consell Comarcal a data 29 de desembre de 2011, i que caldrà  afrontar l’exercici de 2012 amb 

un pressupost restrictiu i amb clares mesures d’estalvi, amb reducció de la consignació 

destinada a personal. 

Atès que per poder aconseguir un equilibri pressupostari estable, l’Ajuntament es veu abocat a 

dur a terme una sèrie de mesures concretes de millora de la eficiència i reducció de les 

despeses, per assegurar un futur de viabilitat, i en aquest sentit, amb l’amortització d’aquest 

lloc de treball ja s’estalvia com a mínim la quantitat de 30.798,53 €uros corresponents al salari 

inclòs el cost de la seguretat social a càrrec de l’Entitat.  

Atès a més que una de les mesures exigides actualment a les Administracions Públiques és 

precisament la d’adoptar mesures de contenció en les despeses de personal, de conformitat 

amb el que disposa el Real Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures 

extraordinàries per la deducció del dèficit públic i en el Decret Llei 3/2010, de 29 de maig, de 

mesures urgents de contenció de les despeses i en material fiscal per reduir el dèficit públic. 

Val a dir que la consecució de l’objectiu de dèficit es converteix a dia d’avui en una obligació 

per part de totes les Administracions Públiques, fins l’extrem que es preveu la imposició de 

sancions a les que incompleixin el mateix. Situació aquesta que podria ser especialment 

alarmant en el nostre cas donat que a dia d’avui és fa difícil suportar la càrrega de despeses 

pels serveis municipals, i difícilment podríem afrontar les sancions i amb elles resultaria 

impossible el finançament dels recursos necessaris per la prestació dels serveis encomanats a 

aquest Ajuntament. 

Atès que per tot l’exposat ens trobem davant la concurrència de causes econòmiques i 

organitzatives conforme al que estableix l’article 52, apartat c) del Real Decret Legislatiu 

1/1995 de 24 de març, de l’Estatut dels Treballadors, 

Vist que segons l’article 21.h de la Llei 5/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local, l’alcalde és l’òrgan que desenvolupa el comandament de tot el personal i té la 

competència per acordar l’extinció en la relació laboral. 

En ús de les atribucions que aquesta alcaldia té conferides, RESOLC: 

Primer.- Declarar extingida per causes objectives la relació laboral existent entre l’Ajuntament 

de Vall-llobrega i la senyora Ana Isabel Surroca Guignes, d’acord amb el que estableix l’article 

52.c) de l’Estatut dels Treballadors, i amb l’objectiu d’amortitzar aquest lloc de treball. 



Segon.- Posar a disposició de la Sra. Ana Isabel Surroca Guignes, simultàniament a l’entrega de 

la notificació d’aquesta resolució, la indemnització prevista a l’art 53 de l’Estatut dels 

Treballadors per un import de 23.614,92 €uros, mitjançant xec nominatiu NÚMERO 

0279565242011 de  l’Entitat Caixa Banc. (Correspon a la indemnització de 20 dies de salari per 

any de servei, havent-se prorratejat per mesos els períodes de temps inferior a un any, i amb 

un màxim de dotze mensualitats, atès que el seu salari brut mensual és de 1.967,91 €uros, 

inclòs el prorrateig de les gratificacions extraordinàries i que té reconeguda l’antiguitat des del 

dia 1 de Febrer de 1993) 

Tercer.- Posar també a la seva disposició la liquidació de salaris pendents del mes de febrer, 

parts proporcionals de gratificacions extraordinàries, vacances i preavís de quinze dies, que 

ascendeix a 2.440,10 €uros nets, i que serà satisfeta mitjançant taló nominatiu número 

0279566342011 de l’Entitat Caixa Banc  

 Quart.- Els efectes d’aquesta extinció per causes objectives es produirà a dia d’avui, i a tal 

efecte i en virtut del preavís establert a l’art. 53.1.c) de l’Estatut dels treballadors s’incorpora a 

la liquidació establerta al punt anterior, la quantia corresponent. 

Cinquè.- Notificar la present resolució a la Sra. Ana Isabel Surroca Guignes i als representants 

de personal laboral pel seu coneixement i efectes pertinents. Indicant que la extinció del 

contracte de treball per causes objectives, dona dret a la percepció de prestacions per 

desocupació les quals haurà de sol·licitar en el termini de quinze dies hàbils a partir de la 

recepció del present escrit.” 

La portaveu de CIU, Sra. Martí, intervé per indicar que estan espantats del dèficit previst i 

respon l’Alcalde que encara no s’ha aprovat la liquidació definitiva i es treballa per tal de 

reduir-ho, però està clar, diu, que aquí el pitjor hagués estat no actuar per reduir-ho.  

 

3. RATIFICAR CONVENI AMB CONSELL COMARCAL I AJUNTAMENT DE 

PALAMÓS COMPTETENCIES SERVEIS SOCIALS 

 

Es procedeix a ratificar el següent acord adoptat per la Junta de Govern Local de 16 de 

desembre de 2011: 

“Atesa la minuta de conveni entre el Consell Comarcal del Baix Empordà, l’Ajuntament de 

Palamós i l’Ajuntament de Vall-llobrega, de traspàs de les competències municipals de Serveis 

Socials bàsics d’atenció primària (SBAS SECTOR III)  

Atès allò que estableix l’art. 31 i concordants de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis 

Socials de Catalunya 

S’acorda: 

APROVAR l’esmentat conveni, que tindrà una durada prevista fins al 31 de desembre de 2014. 

FACULTAR l’Alcaldia per la signatura i quants documents sigui necessari en el 

desenvolupament d’aquest acord 



COMUNICAR-HO al Consell Comarcal i l’Ajuntament de Palamós 

RATIFICAR aquest acord en el proper Ple de la Corporació que es celebri. 

 

Queda aprovat per unanimitat 

 

4. RATIFICAR DECRET D’ALCALDIA 25/11/11 SOBRE BRIGADES 

COMARCALS 

 

S’acorda per unanimitat ratificar el següent Decret de data 25 de novembre de 2011 

 

DECRET D’ALCALDIA                                                                                

 Atesa la Resolució EMO/2667/2011, de 7 de novembre, del Servei d’Ocupació de 

Catalunya del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per 

la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2011 de subvencions per a la contractació de 

persones aturades que hagin exhaurit la prestació per desocupació o el subsidi d’atur, 

mitjans plans d’ocupació a entitats locals; 

 Atès el projecte-memòria supramunicipal redactat per l’Àrea de Promoció Econòmica 

del Consell Comarcal del Baix Empordà, anomenat Pla d’Ocupació: Brigades Comarcals 

destinades a fer tasques de forestal, jardineria, paleta i pintura, que té un pressupost 

d’execució de  247.596,67 euros i que tindrà com a àmbit d’actuació els termes 

municipals de: Albons, Bellcaire d’Empordà, Colomers, Corçà, Cruïlles-Monells i St. 

Sadurní de l’Heura, Foixà, Fontanilles, Gualta, Jafre, La Pera, La Tallada d’Empordà, 

Mont-Ras, Palau Sator, Pals, Parlavà, Regencós, Rupià, Torrent, Ullà, Vall-Llobrega i 

Vilopriu; 

 Atès el que disposa l’article 4.1.b de la Resolució EMO/2667/2011, de 7 de novembre, 

del Servei d’Ocupació de Catalunya, 

DECRETO: 

Primer. Aprovar el projecte-memòria supramunicipal redactat per l’Àrea de Promoció 

Econòmica del Consell Comarcal del Baix Empordà, anomenat Pla d’Ocupació: Brigades 

Comarcals destinades a fer tasques de forestal, jardineria, paleta i pintura, que té un 

pressupost d’execució de 247.596,67 euros i que tindrà com a àmbit d’actuació els termes 

municipals de: Albons, Bellcaire d’Empordà, Colomers, Corçà, Cruïlles-Monells i St. Sadurní de 

l’Heura, Foixà, Fontanilles, Gualta, Jafre, La Pera, La Tallada d’Empordà, Mont-Ras, Palau Sator, 

Pals, Parlavà, Regencós, Rupià, Torrent, Ullà, Vall-Llobrega i Vilopriu. 

Segon.  Aprovar la sol·licitud i l’execució del projecte a través del Consell Comarcal del Baix 

Empordà del Pla d’Ocupació anomenat: Brigades Comarcals. 



Tercer. Sotmetre aquest decret a la ratificació del Ple de la corporació i notificar l’esmentat 

acord al Servei d’Ocupació de Catalunya i al Consell Comarcal del Baix Empordà.” 

 

5. APROVACIÓ MOCIÓ PRESENTADA PER AJUNTAMENT VILADRAU 

SOBRE SUBVENCIONS PETITS MUNICIPIS 

 

Ateses les mocions presentades per diferents ajuntaments en relació al sistema d’atorgament de 

subvencions destinades a administracions locals de menys de dos mil habitants, per tal 

d’orientar-les també a sufragar despesa ordinària de serveis bàsics o per manteniment 

d’inversions ja efectuades i que siguin subvencions del cent per cent del cost,   s’acorda per 

unanimitat  tenir constància i sumar-nos a la reivindicació feta per defensar-la on calgui. 

 

6. APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CREDITS NUMERO 

3/11(TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDES) 

 

Atès que en l’execució del pressupost de l’exercici 2011 s’han detectat despeses que no poden 

demorar-se fins a l’exercici següent, és necessari suplementar les partides afectades. Com 

sigui que es preveu que es poden finançar amb transferències d’altres partides que tenen un 

saldo disponible;  

S’acorda la següent modificació de crèdits del pressupost de 2011: 

ORIGEN DELS FONS 

11 01 920 13000- Retribucions bàsiques personal laboral    15.100,00 € 

11 01 321 14100- Retribucions bàsiques personal llar d’infants       25.000,00 € 

11 01 920 16002- Quotes Seguretat Social personal laboral              4.900,00 €                    

 Total origen dels fons                                   45.000,00 €     

APLICACIO DELS FONS 

11 01 165 22102- Enllumenat públic                                                 15.000,00 € 

11 01 321 22799- Contracte prestació serveis escola i guard.          12.000,00 € 

11 01 920 21200- Edificis municipals i altres construccions                8.000,00 € 

11 01 321 48002- Aportació Ampa Ceip Vall-llobrega                         1.000,00 € 

11 01 943 46505- Aportació Consell Comarcal altres serveis             9.000,00 € 

 Total aplicació dels fons                               45.000,00 €  

S’aprova amb els vots a favor de IC-V i ERC i en contra de CIU 



 
 

7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

Desprès d’acordar la urgència es passa a tractar del següent punt 

 

LIQUIDACIÓ OBRES, RESOLUCIÓ CONTRACTE I CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT 

NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE LES OBRES PENDENT D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE “AULA DE 

PSICOMOTRICITAT DE LA LLAR D’INFANTS” 

Atès que l’empresa CONSTRUCCIONS VIDAL,SL ha formulat escrit de data 28 de desembre 

de 2011, en base al qual proposa el desestiment i renuncia a continuar amb les obres incloses al 

PUOSC 2010 núm. 323 “Aula de psicomotricitat de la Llar d’Infants” per problemes econòmics 

que l’impedeixen garantir la continuïtat i finalització de les obres adjudicades. 

Atès que cal contractar la part d’obra restant i no executada, mitjançant procediment negociat 

sense publicitat, de les obres pendents d’execució del projecte “Aula de psicomotricitat de la llar 

d’infants”, i d’acord amb la quantia que consta a l’informe Valorat redactat per l’arquitecte 

director del projecte, Xavier Puig. 

Atesa aquesta valoració efectuada per l’arquitecte assessor municipal i director del Projecte, 

procedeix ara aprovar iniciar la nova licitació pel procediment negociat sense publicitat, amb un 

pressupost base de licitació de 153.929,27 euros IVA inclòs, a la baixa, i amb un termini previst 

de tres mesos per a l’execució de les obres objecte del contracte. 

Atès que d’acord amb el que estableix la Llei 30/2007 de contractes del sector públic, un cop es 

resol el contracte, es liquida l’obra, i resta un pendent d’execució, es potestatiu de l’òrgan de 

contractació, realitzar una contractació separada, independent, seguint el procediment i forma 

d’adjudicació en funció de la quantia del contracte. 

Atès que aquesta obra està subvencionada pel Pla Unic d’Obres i Serveis de Catalunya 

(PUOSC), amb una subvenció global de 239.490,41 euros 

S’acorda : 

Primer.- DECLARAR RESOLT el contracte administratiu d’obres consistent en construir 

l’Aula de psicomotricitat de la Llar d’Infants, adjudicat a Construccions Vidal, SL, per haver 

presentat el desestiment i renuncia . 

Segon.- APROVAR  el pressupost base de licitació, del procediment negociat sense publicitat 

per a la contractació de les obres  pendents d’execució del Projecte Aula de psicomotricitat de la 

Llar d’infants, per import de 153.929,27 euros IVA inclòs, a la baixa, amb un termini 

d’execució de tres mesos. 



Tercer.- CONSIGNAR la despesa derivada d’aquesta contractació amb càrrec a la mateixa 

partida  ja prevista i amb consignació suficient del pressupost de despeses de l’Ajuntament per a 

l’exercici de 2011, que és la número 11 01 321 62201. 

Quart.- CONVIDAR a tres empreses perquè presentin proposta tècnica i econòmica, fins al dia 

2 de març d’enguany, a les 14 hores, que seguidament es relacionen: 

- CLEARLINE BUSSINES,SL, NIF:B-65479412, Carrer de la Creu, 5 esc.B BX 04 A , 

17136 ALBONS. 

- CONSTRUCCIONS JOSE GARCIA PÉREZ, NIF 40441475T, Pl. Estació autobusos, 

local 5-B 174600 FIGUERES. 

- CONSTRUCCIONS I MOVIMENTS DE TERRES JORDI MASSO,SL, 

NIF:B17410085, Carrer Garbí,31, Pol. Industrial del Princep 17469 VILAMALLA. 

Cinquè.- SIGNIFICAR que els criteris d’adjudicació i negociació seran: Preu, termini 

d’execució, termini de garantia, millores ofertades. 

Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials a Girona, del 

Departament de Governació (Pla Únic d’Obres i Serveis) Pl. Pompeu Fabra, 1 , 17002 Girona. 

El resultat de la votació és de quatre vots a favor dels Grups de l’equip de Govern i l’abstenció 

dels tres regidors de CIU. 

Per part de la portantveu del Grup de CIU, Marta Martí,  es diu que s’hauria de demanar 

pressupost a algú del poble, a la qual cosa respon l’Alcalde que ha estat una obra problemàtica 

amb subcontractats de l’adjudicatària que ja es troben implicats en l’obra, motiu pel qual s’ha 

optat per establir un procediment de contractació negociat en lloc de fer un procediment obert 

que és el que habitualment prefereix aquest Ajuntament.   

 

PRECS I PREGUNTES 

 

El regidor Sr. Mont pregunta: 

 

- Per què s’ha revocat una subvenció per dinamització gent jove. Els regidors Izquierdo i 

Pallí li responen que no es va fer l’actuació perquè implicava contractar una persona i la 

despesa no es podia assumir. 

- Pont d’en Tallades, què passa amb aquesta obra. Respon l’Alcalde que l’Ajuntament de 

Palamós té dificultats per per l’obra conjuntament com s’havia parlat i que no obstant es 

farà segur una actuació al 2012 fins on es pugui, però que no quedarà aturat. 

- Instancia Construccions Fusté que demana deutes del any 2007. Alcalde diu que s’esta 

fent el pagament. 

- El cost del cotxe per la brigada, no ho han trobat. Li diuen que ho miraran 

- Homuller, expedient d’infracció urbanística.- L’Alcalde explica que es va parar l’obra, 

ara ha demanat continuar amb la casa, la infracció està en la part del mur, es donarà 

continuïtat a l’expedient que es va obrir d’ofici per part de l’Ajuntament. 



- Hi ha una casa prop cementiri que ara els hi entra l’aiga.- El Sr. Cebrià diu que 

s’arreglarà. 

- Brot de legionela.- Diu el regidor Sr. Cebrià que es va detectar molt a temps en un punt 

mort que no s’utilitzava i es va desinfectar de seguida.  

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, essent les 15,45 hores, l’Alcalde aixeca la sessió de la 

qual com a secretària estenc la present acta. 

 

Dono Fe                                                                                     Vist i Plau 

La Secretària                                                                               L’Alcalde 

 

 

 


