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

EL DIA 13 DE JULIOL 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 13 de juliol 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 8 de febrer, 16 de març, 30 de març, 13 

d’abril, i 10 de maig. 

 

2. APROVAR MOCIÓ DEL CONSELL COMARCAL RELATIVA A 

COMPETENCIES DERIVADES DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DELS 

ANIMALS 

S’acorda per unanimitat l’aprovació de la Moció relativa a l’assumpció de les competencies 

municipals derivades de l’aplicació de la llei de protecció dels animals i l’establiment d’un 

sistema de finançament destinats als ens locals per la seva aplicació, que ha estat aprovada pel 

Consell Comarcal, acollint-nos al seu contingut íntegre. 

 

3. RATIFICAR ACORD JGL INTERPOSICIÓ CONTENCIÓS CONTRA LA 

GENERALITAT 

 

La Sra. Marta Martí s’absenta de la sala per tenir interés en l’assumpte a tractar. 

 

La Junta de Govern Local, en sessió de 25 de maig de 2012 va adoptar el següent acord 

que es transcriu a continuació i que es proposa sigui ratificat per l’Ajuntament Ple:  



 

- INTERPOSAR recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya, Sala del Contenciós administratiu, contra la resolució del Conseller de 

Territori i Sostenibilitat de data 29 de març de 2012, per la qual s’estima el recurs 

d’alçada que fou interposat per Antoni Magín Simón, en representació de Transports 

Jordi Cama,SL,  i s’aprova el projecte d’una planta de separació i transferència de 

runa. 

 

- DESGINAR com a Procurador del Tribunals a FRANCISCO JAVIER MANJARIN I 

ALBERT, i com a lletrada a la Secretaria de l’Ajuntament. 

 

- FACULTAR a l’Alcalde per signar poder per a plets i /o quanta documentació sigui 

necessària a l’efecte   

 

El regidor Sr. Mont del grup CIU demana els motius pels quals s’interposa aquest contenciós. 

L’Alcalde li indica que durant tres anys el Conseller no va resoldre el recurs d’alçada interposat 

per l’empresa Transports Jordi Cama, SL per la qual cosa va quedar denegat per silenci i 

l’empresa tampoc va interposar cap recurs davant del Tribunal de Justicia, per tant era un tema 

tancat, i ara, la Generalitat resolt tardiament aquell recurs d’alçada. Per coherencia, remarca 

l’Alcalde, ho hem d’impugnar, perquè durant aquests anys s’ha tramitat el nou POUM, preveint 

que en aquest indret no era possible efectuar dita activitat. L’equip de govern tenim clar- diu- 

que a Vall-llobrega es vol un model residencial amb tranquilitat, i per activitats ja disposem 

d’un poligon.   

A més,  indica que també hi ha un expedient de disciplina urbanística en tràmit . 

El Sr. Mont assenyala que ell ho veu com una decisió política i pregunta al regidor Vicenç 

Cebrià si per a ell és una decisió política, a la qual cosa aquest respon que si ja es va decidir un 

no per part de la CTU de Girona, l’Ajuntament ha actuat en conseqüència i ara conidera que no 

té sentit un canvi d’opinió, que les circumstàncies són unes altres. 

Indica el Sr- Mont que el vot de CIU serà en contra i que consti en acta que aquesta decisió de 

l’equip de govern “és una decisió política” i que en els moments actuals de crisi s’ha de protegir 

totes les activitats. 

 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb els vots a favor de IC-V i ERC i en contra de CIU. 

 

4. ASSUMPTES  SOBREVINGUTS 

 

S’incorpora la Sra. Martí, i un cop votada la urgència es passa a tractar del següent tema, no 

inclos a l’ordre del dia 

 

- FESTES LOCALS 

 

S’acorda per unanimitat aprovar les següents festes locals pel 2013: 21 de gener i 23 de 

setembre. 

 

      -     ESCRIT EQUIP DE GOVERN DIRIGIT AL GRUP DE CIU 

 

Per part de l’Alcalde en nom de l’equip de govern format pels grups d’IC-V i ERC es dòna 

lectura a l’escrit que es demana es transcrigui literal en aquest acta. Aquest escrit s’indica 

que és la resposta al plantejament efectuat pel Grup de CIU en finalitzar el Ple ordinari del 



passat 8 de febrer. I es demana s’inclogui també en aquest acta l’escrit del 8 de febrer del 

grup de CIU. 

 

Escrit equip de govern de data d’avui: 

 

“Des de l'equip de govern hem estudiat amb deteniment la proposta, sense compromís, que  el grup 

de CIU ens va lliurar en el darrer Plè Ordinari. 

Agraïm que ens hagin deixat passar aquest any sense haver-nos molestat i compartim que s'han estat 

mirant la política municipal des de la trinxera. Suposem que ja els hi ha donat temps per veure com 

ens organitzàvem i reestructuràvem l'Ajuntament... 

Es cert, estem en temps molt difícils, El Pla d'Ajustament ens ha fet marcar unes directrius 

pressupostàries que ens hem compromès a respectar, i sobre aquestes directrius ens agradaria 

comentar-li alguns punts que vostès comentaven en l'escrit: 

Vostè ens demanava una acció immediata sobre la Llar d'Infants.  Sobre el seu funcionament no hi 

tenim cap objecció. Aquest nou curs s'iniciarà al setembre amb 31 infants i per tant al 75% del seu 

rendiment. Comparat amb els percentatges d'altres municipis veïns, estem més que satisfets. Ara bé, 

sí que compartim amb vostès que haurem de prendre mesures dràstiques amb els costos. La retallada 

de 925 €uros per alumne i curs que el seu govern ha aprovat per aquest any, provocarà que no 

només l'Ajuntament ens surti enfeblit sinó que inevitablement també n'hi surtin les famílies, que és el 

que més ens preocupa. 

El seu grup ens reclamava també una actuació ferma en el control urbanístic. Li podem garantir, 

que dins les mesures d'un Ajuntament com el nostre, on disposem del serveis tècnics només un cop 

per setmana, el control és continuat i constant. Estem en procés del nou PLA D'ORDENACIÓ 

URBANÍSTICA MUNICIPAL que normativament ens definirà els usos, les activitats i els serveis del 

diferents àmbits del nostre municipi i li garantim que un cop aprovat definitivament, continuarem 

vetllant perquè també es respecti de forma taxativa. 

També ens parlaven del Local Social. Només puntualitzar que tenim confiança amb les persones que 

en aquest moment el gestionen i les noves activitats que proposen. Creiem que van pel bon camí. 

Finalment, fan menció de les depeses de personal municipal. Els hi afirmem que amb l'amortització 

del lloc de treball que s'ha produït aquest mes de febrer, la organització interna ha quedat 

equilibrada amb les despeses que aquesta partida genera. 

En aquest època de l'any els camins de Vall-llobrega estan plens d'activitat agrícola i la fauna esta 

en plena recollida d'aliment per afrontar l'hivern. Cal mirar el que fan i el que deixen de fer. Ells 

estan en plena feina, sense parar, no amb paraules sinó amb fets. Saben que després de l'estiu 

probablement vingui un hivern força cru. 

Agraïm el seu escrit i estem convençuts de que potser vostès tenen la sensació que no fem prou, però 

lluny d'això, estem actuant, estem recollint, estem guardant, perquè el nostre equip ha treballat des 

del primer dia. 

Treballem per l'Escola Bressol, treballem per la Cultura, per la Joventut, i quan ho desitgin els hi 

podem mencionar les accions que s'estan realitzant en aquesta àrea. Treballem per  l'urbanisme,  



per la sostenibilitat. Treballem per l'economia local, per l'estalvi energètic, pel patrimoni i per les  

persones en general. 

Agraïm l'ajuda que ens ofereixen, la tenim en compte, però pensem que tenim punts de vista 

diferents, que valorem, prioritzem i opinem de forma massa diversa per intentar un govern d'unitat.  

A més, i en referència textual al seu escrit, ens parla que ens volen ajudar però no a canvi de res. No 

entenem aquest punt. 

Sí. Decidim de continuar sols i esperem que CIU segueixi fent la feina que els hi pertoca, que hauria 

de ser una oposició constructiva i coherent. No compartim que les paraules, els blocs i els diaris 

siguin els llocs on s'ha de gestionar la política, però respectem la seva forma de fer.” 

 Escrit literal presentat per CIU el 8 de febrer 2012: 

“El nostre equip ha deixat passar uns mesos per veure com anava funcionant el nou 

govern. Ha passat quasi bé un any. Nosaltres ens ho hem estat mirant tot des de la trinxera. 

No us hem molestat en res perquè, sabent que son temes difícils, volíem veure com us 

organitzàveu i com reorganitzàveu i reestructuràveu l’Ajuntament.  

 

A vegades hi ha el mal entès de que com que no hi ha diners poca cosa hi ha per fer quan 

nosaltres pensem que no es així. Amb diners es poden fer més coses materials i que llueixin, 

però sense diners és quan més feina hi ha a l’hora de marcar límits i de preparar projectes 

per quan n’hi hagin. 

 

Amb el Ple d’avui ho hem pogut veure. I els meus companys us ho han dit. Hi ha d’haver 

molt més control urbanístic, d’això depèn no només la legalitat sinó uns ingressos...Hi ha 

d’haver un estudi profund i una actuació immediata a la llar d’infants. 

 

S’ha d’estudiar el Bar Social, s’ha d’estudiar sous de personal, despeses vàries... 

 

En fi. Hi ha molta feina a fer. No diem que no hagueu fet res. Però sí diem que queda molt 

per fer. 

 

El nostre equip us proposa que estudieu fer un Govern d’Unitat. Treballar els 7 junts. 

Repartint les feines hi haurà molta més ràpida i millor eficàcia.  

 

És una proposta sense compromís. Nosaltres veiem que les coses estan més malament del 

que creiem, us volem ajudar, però evidentment, no a canvi de res. 

 

Si l’equip de Govern decideix que s’ho pot fer sol, no hi ha cap problema, però sí que us 

diem que l’equip de CIU seguirà fent la feina que ens pertoca, que és l’oposició però el què 

fins ara era en silenci ara, tots aquets temes que no estan funcionant com haurien, es faran 

públics, perquè el poble,que és per qui s’ha de treballar així ho vol i així s’ho mereix. 

 

Quedem a l’espera de que us ho penseu i ens doneu una resposta.” 

 



  

 

PRECS I PREGUNTES 

 

La regidora Sra. Martí formula els següents  precs i preguntes: 

- Considera que la web no està al dia 

- Pregunta que va valer tancar la pista de skate. El Sr. Cebrià li respon que 2.300 euros.  

- Considera molt bé que s’hagi tancat i posat un horari però cal complir-ho. L’Alcalde li 

respon que ja es fa, que potser hi ha hagut algun retard algun dia i que es farà millor. 

- Instal·lacions a l’enllumenat. El Sr. Cebrià li dóna explicacions al respecte 

- Demana si s’ acomiadarà personal de la Llar d’infants. La Sra. Pallí li indica que aquest 

any no es preveu 

- Respecte les matriculacions a la Llar, demana si algú ha quedat sense plaça. La Sra. 

Pallí li respon que li dirà exacta si algú de P1, però creu que no. 

- Borsa de treball, li sembla bé, però no sap a on podran obtenir feina. L’Alcalde li respon 

que la intenció es comunicar-ho a les empreses i actuar d’enllaç. Ella indica que ho 

mancomunaria amb altres pobles. L’alcalde respon que ha mantingut reunions en aquest 

sentit però no hi ha res en ferm. 

- Respecte una subvenció de Dipsalut de 2.750 euros? La Sra. Pallí li respon que es per 

mobiliari dispensari. 

- Les sessions dels plens es va dir de gravar-les en CD?. Es comenta entre tots els 

regidors i es queda que així es farà i en aquest cas a les actes no caldrà que constin les 

intervencions en el debat, perquè es repartirà un CD a cada grup. 

- Respecte les actes indica que per estalviar paper es passi nomes una còpia. 

 

El Regidor, Sr. Mont comenta que va veure un pressupost de 105 hores per netejar marges i ho 

veu exagerat. El Sr. Cebrià li indica que era nomes una previsió per tramitar  una subvenció. 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, essent les 15,30 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 

 

 

 


