ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 13 D’ABRIL 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 20,00 hores del dia 13 d’abril 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 del Ple
extraordinari segons estableix l’ordre del dia.
1. ADJUDICACIÓ LOCAL SOCIAL
Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació de la concessió del servei de bar del local
social la Rambla i activitats complementaries .
Vista la proposta efectuada per la Mesa de Contractació.
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 el contracte per l’explotació del SERVEI DE BAR DEL LOCAL SOCIAL
“LA RAMBLA” I PRESTACIÓ SE SERVEIS COMPLEMENTARIS a Juan Antonio Gil
Amaya, pel cànon anual de DOS MIL CINC-CENTS EUROS (2.500€), subjecte la Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
SEGON: Requerir a l’adjudicatari per a que, en un termini màxim de cinc dies naturals des del
dia següent de la notificació d’aquest acord, acrediti que ha constituït la garantia definitiva,

xifrada en cinc mil euros (2.000€), i advertir-li que si no ho fa així la contractació pot quedar
resolta.
TERCER: Requerir a l’adjudicatari per a que el dia i hora que se l’indiqui formalitzi el contracte
administratiu corresponent.
QUART: Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i a la resta de licitadors.
CINQUÈ: Facultar a l’alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer
efectius els acords precedents.
S’Aprova amb els vots de l’equip de govern IC-V, ERC i l’abstenció de grup de CIU qui en
explicació de vot indica que ho fa per coherència perquè volia altre plantejament pel local
social

2. DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2011
Es dona compte al Ple del Decret d’Alcaldia de data 30 de març pel qual s’aprova la liquidació
del pressupost d’aquest Ajuntament de l’exercici 2011 i que presenta un resultat pressupostari
ajustat de: - 56.978,97 euros.

3. RATIFICAR ACORD JGL SOBRE EQUIPAMENT MOTOCROSS

El Ple es ratifica en el contingut de l’acord de la Junta de Govern Local, de 5 d’abril, següent:
Atès l’escrit presentat per un conjunt de veïns de Vall-llobrega, en què s’oposen a la
possible implantació d’un circuit de motocròs en zona lindant amb el municipi de Vallllobrega i que afecta una àrea urbana consolidada, amb el conseqüent perill de molèsties
i sorolls inacceptables en zona urbana.
Atès el contingut de l’informe tècnic elaborat per l’enginyer assessor municipal i vist
també l’informe jurídic,
S’acorda:
-

-

COMUNICAR a l’Ajuntament de Palamós i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona, la total oposició d’aquest Ajuntament en aquest Projecte, complementant així
els escrits ja tramesos,segons acord de la Junta de Govern Local de 24 de febrer de
2012.
COMUNICAR dit acord també a l’OGAU amb la finalitat de rectificar l’expedient
d’acord amb el contingut de l’informe tècnic emés a l’efecte.

S’acorda amb els vots a favor de l’equip de Govern (IC-V, ERC) i l’abstenció de CIU tot
indicant que el motiu és la manca d’informació que han sofert pel que fa a la celebració d’una
reunió.
I no havent-hi més assumptes a tractar, essent les 20,40 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

