
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DATA 7 DE 
JULIOL DE 2017 
 
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 17:00 hores del dia 7 de juliol de 
2017, 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 ordinària del Ple de l’ajuntament per tal de resoldre els 
següents punts de l’ordre del dia a tractar: 
 
 

1. MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI LES GAVARRES 
 
Vist l’escrit que ha tramés El Consorci de les Gavarres (RE 21/06/2017)  en relació a 
l’acord que varen prendre en sessió de 20 de juny de 2017 pel qual s’aprovava 
l’adscripció al Consorci de les Gavarres de la Diputació de Girona, l’admissió de tres 
nous membres i també la modificació dels Estatuts, a fi i efecte de donar compliment a 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic. 
 
Atès que la modificació d’Estatuts requereix la ratificació per part de les entitats 
membres de Consorci i que l’Ajuntament de Vall-llobrega n’és membre. 
 
S’ACORDA 
 
PRIMER:  RATIFICAR la modificació dels Estatuts del Consorci de les Gavarres, 
segons redactat que consta a l’expedient i que es va adoptar en sessió del Consell 
plenari de data 20 de juny de 2017. 
 
SEGON: TRAMETRE aquest acord al Consorci als efectes oportuns i alhora facultar 
l’Alcalde per signar tot allò que fos necessari. 
L’acord s’adopta per unanimitat. 



 

2. APROVACIÓ CERTIFICAT FINAL D’OBRA ABASTAMENT D’AIGU A 
 
Vista la certificació final d’obra efectuada per l’empresa SOREA en relació a les obres 
de “Abastament d’aigua potable des de l’arteria Costa Brava Centre al municipi de Vall-
llobrega”, s’acorda per unanimitat la seva aprovació, ratificant-se així l’acord de la 
Junta de Govern Local de data 5/05/2017, comportant una despesa final de 121.754,79 
euros, amb càrrec a la partida pressupostària 170116160900 “obres connexió aigua 
Pasteral”. 
 
 

3. FESTES LOCALS 2018 
 
Atès l’escrit tramés pels Serveis Territorials de Girona del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies (RE 15/06/17) en relació a les festes locals pel proper any 
 
S’ACORDA 
 
PRIMER:  Aprovar com a festes locals per l’any 2018 els dies 22 de Gener i 21 de 
Setembre. 
 
SEGON: Comunicar aquestes dates als Serveis Territorials del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies. 
 
S’acorda per unanimitat. 
 
 
Un cop acordada la urgència es passa a tractar el següent tema no inclòs a l’ordre del dia 
 
 

4. RECITIFICACIÓ ERRADA AL TEXT DEL CONVENI AMB EL 
CONSORCI DE LA COSTA BRAVA . 

 
Atès que en el Ple de data 2 de juny de 2017 es va aprovat el redactat final del conveni 
amb el Consorci de la Costa Brava  pel subministrament d’aigua en alta. 
 
Atès que no obstant s’ha detectat una errada pel que fa a la vigència en el sentit que en 
lloc de dir que finalitzarà a l’any 2030, havia de dir que la “vigència és de quatre anys” 
(punt 17 del conveni), 
 
S’acorda per unanimitat validar aquesta esmena. 
 
 
 
 



 

PRECS I PREGUNTES 
 
V. Cebrià demana pel tema manteniment il· luminació. L’Alcalde explica que ha plegat 
l'empresa que ho feia i que ara s'ha contractat amb una altre per fer una prestació de 
serveis d'un any. 
 
S. Garcia demana que el treballadors recuperen el 5% que al 2010 s'hagués reduït. S’hi 
suma el regidor A. Gironès, tot indicant que especialment si es tenen en compte els bons 
resultats econòmics de l'Ajuntament. 
 
S. Garcia demana si es remodelarà, fent un projecte bàsic, la rehabilitació de l'antiga 
casa del mestre per tal d'ampliar les dependencies de l'Ajuntament. 
 
S. Garcia, pel que fa al tema de l'escola, pregunta quines són les previsions tant de la 
construcció com d'alumnat d'acord amb la demografia previsible. L’Alcalde explica les 
gestions realitzades en diferents departament de la Generalitat i que sembla s'està 
encarrilant definitivament la construcció de l'Escola. E. Pallí explica que l'aportació de 
l'espai polivalent per activitats esportives escolars ha estat molt ben valorat per 
Ensenyament. 
 
S. Garcia pregunta quan es preveu acabar l'obra nau polivalent i si s'ha fet un pla d'usos 
de l'espai i que li agradaria que fos un pla participatiu amb veïns i associacions i també 
quin nom s'ha pensat. L’Alcalde respon que una data concreta no la tenen perquè 
necessitaran el certificat de bombers abans d'obrir i altres qüestions amb l'ECA. I es 
difícil dir una data concreta d'inauguració.  
 
També explica que s'han fet acabats no previstos en un inici, especialment subministres, 
i obres menors d'aquesta manera ja quedarà del tot acabada. O. Izquierdo diu que pel 
que fa al pla d'usos ja fa temps que s'ha comentat amb els veïns quines són les 
necessitats. Insisteix Gironès en què es faci per escrit aquest Pla d'usos. Alcalde afegeix 
que pel que fa al nom voldrien fer unes propostes i que els veïns decideixin. 
 
S. Garcia pregunta si a rel de la pedregada del dia 30 de juny hi ha hagut danys. Alcalde 
diu que en principi no li consta cap cas d'inundació important. La intervenció d'urgència 
que s'ha fet es retirar el gel que va caure a la carretera dels Vilars. 
 
A. Gironès diu que des de l'ACM s'ha estat informant respecte la carta que han rebut 
alcaldes i secretaris. Diuen que avui s'ha rebut una dirigida al Secretari. Diu Albert que 
no s'hauria de registrar perquè no ha arribat telemàticament.  
 
També pregunta què farà l'Ajuntament el dia 1 d’octubre. Alcalde diu que va estar a 
l'acte dels alcaldes del dissabte 1 de juliol, que no se saben els detalls de com anirà, però 
que està clar que l'Ajuntament sempre ha cedit els locals necessaris per diferents actes. 



 

A. Gironès reclama les actes JGL que fa temps que no les tenen. La Secretaria comenta 
que es cert i que hi han actes pendents de redactar i enviar. 
 
Gironès també demana sobre el personal d'ajuda a la brigada i com funcionen. Alcalde 
diu  que ha estat una bona inversió el cost i la feina efectuada. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 18 hores, i com a 
secretària redacto aquesta acta i dono fe dels acords adoptats. 
 
 
Vist i Plau       En dono fe 
L’Alcalde                                                                    La Secretària  
 


