ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DATA 7
D’ABRIL DE 2017
REGIDORS ASSISTENTS
OSCAR IZQUIERDO FABÀ (CIU)
ENCARNA PALLÍ JUSCAFRESA (CIU)
VICENÇ CEBRIÀ I PEIX (ERC)
SUSANNA GARCIA BRAMLEY (ERC)
ALBERT GIRONÈS MORADELL (JxV)
GEMMA JULIÀ TEJEDOR (CIU)
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 d’abril 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. ADHESIÓ PLA
DIPUTACIÓ.

EXTRAORDINARI

ASSISTENCIA

FINANCERA

Vist el pla extraordinari d’assistència financera de la Diputació de Girona i la necessitat
d’adherir-s’hi,
S’ACORDA
PRIMER: Que l’Ajuntament de Vall-llobrega s'adhereix al Conveni subscrit entre la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, amb què s'estableix el Pla
extraordinari d’assistència financera local 2017.
SEGON: Que d'acord amb el que es preveu en l'esmentat Conveni, sol·licita a la
Diputació de Girona un pagament per import de total 67.525,76 euros, per compte
dels crèdits que l’entitat té enfront la Generalitat de Catalunya que es relacionen
tot seguit:

Doc.
Financer

Manament

Gestor

Pos.Press

Import net

Concepte

4000165948 0650973913 GO03

D/460000300/7110/0
000

29.089,18 €

FCLC 2014 AJUNTAMENTS
ANUALITAT 2014

5000064587 0651028476 GO03

D/460000300/7110/0
000

28.669,60 €

FCLC 2014 ajuntaments anualitat
2015

5000068776 0651028889 GO03

D/460000300/7110/0
000

4.340,88 €

FCLC 2013 ajuntaments anualitat
2015

5000372828 0651081062 GO03

D/460000300/7110/0
012

5.426,10 €

FCLC 2013 municipis darrer
pagament

TERCER: Que, en garantia de la devolució de l'avançament sol·licitat,
l’Ajuntament de Vall-llobrega transmet els drets de cobrament dels esmentats
crèdits a favor de la Diputació de Girona, de forma que, per quedar alliberada del
deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta
Diputació.
S’aprova per unanimitat.

2. MAPA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA.
Vist el contingut de la memòria de l’enginyer municipal, d’abril de 2017 que consta a
l’expedient en relació a la modificació del mapa de protecció envers la contaminació
lumínica al municipi, s’acorda comunicar al Departament de Territori i Sostenibilitat la
proposta de modificació segons el contingut formulat pel tècnic, Carles Martin.
l’Alcalde exposa que s'ha fet una adequació per part de la Generalitat al mapa actual i
que l'Ajuntament fa unes propostes de modificació, atenent que ha crescut la zona
urbana. El grup d'ERC indica que s’abstindrà i en explicació de vot exposarà que és per
manca d'informació i documentació sobre el tema.
Queda aprovat amb els vots a favor de JxV i CIU, i l’abstenció d’ERC.

3. EXPEDIENT D’ALTERACIÓ TERME MUNICIPAL ENTRE VALLLLOBREGA I MONT-RAS.
Atès l’acord adoptat per l’Ajuntament de Mont-ras d’alteració del terme entre Vallllobrega i Mont-ras, en sessió de 6 de març de 2017, conseqüència d’haver-se trobat una
fita que no constava en el document de delimitació que es va signar el 25 d’octubre de
2006.

Atès que l’Ajuntament de Vall-llobrega va considerar que era correcta la fita
identificada, i que existeix físicament, entre les fites numerades com a F3 i F4, just en el
petit turó que hi ha per sobre del Mas “Can Tantira”.
Atès el que determina el decret 244/2007 de 6 de novembre, pel que es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis; i els articles 12 a 17 del decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
S’ACORDA
PRIMER: APROVAR l’inici d’expedient acordat per l’Ajuntament de Mont-ras, en
sessió de 6 de març de 2017, acompanyada de la Memòria justificativa i plànols
(RE15/03/17) i que comporta la inclusió de la fita 38, respecte a les reconegudes a
l’expedient de delimitació que es va aprovar a l’any 2006, i que implica un augment de
superfície per al municipi de Mont-ras de 41.536,50 m2, és a dir 4,15 Ha. Les
coordenades UTM (ETRS89) de l’esmentada fita són: X= 511056,43 Y= 4637494,72.
SEGON: COMUNICAR aquest acord als propietaris de Vall-llobrega afectats per al
seu coneixement i audiència, si s’escau.
TERCER: FACULTAR a l’Alcade per a la signatura dels documents que sigui
necessari per a l’efectivitat d’aquest expedient.
Queda aprovat per unanimitat, que representa el quòrum de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació.

4. ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Un cop acordada la urgència és tracta del temes no inclosos a l'ordre del dia i s'aprova
per unanimitat.
4.1 Moció pel Referendum
Queda aprovada per unanimitat.
MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El
passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el
Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan
Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil,
Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta.

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest,
els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el
següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al
llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per
innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les
seves estructures polítiques no el reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident
davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui
recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el
de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria
de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un
referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació
cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la
societat organitzada a favor del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política
dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha
de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes
polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords
eficaços.
Per tot això:
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i
les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la
comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i
efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta
la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que
hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats
modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que
s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això
és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions
entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament ja va manifestar llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i
als objectius que perseguia el mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi
llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de
Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum
Per tot això, tots els grups municipals de l’Ajuntament de Vall-llobrega proposen al Ple
Municipal els següents:
ACORDS
1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
2. Subscriure el contingut
REFERÈNDUM.

del

Manifest

PACTE

NACIONAL

PEL

3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al
Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

4.2 Segona subhasta carpa
Queda acordat per unanimitat convocar segona subhasta pública del següent bé
patrimonial moble no utilitzable propietat d’aquest ajuntament.
Objecte de la subhasta: materials procedents del desmuntatge d’una carpa
Les bases es troben publicades al web municipal i la rebaixa que s’aplica és d’un 17 %
respecte el preu de sortida de la primera subhasta que va queda deserta.

Preu de sortida en segona subhasta: 19.920€ + IVA
Termini presentació d’ofertes: vuit dies naturals a partir de la publicació al BOP
d’aquest anunci.
Així mateix si no apareix cap interessant es podrà vendre de manera directa durant un
termini de sis mesos posteriors i pel mateix preu de sortida d’aquesta segona subhasta.
4.3 Informació parcel·la 15 els Vilars
S’informa que dins del periode de sis mesos, d’acord amb el Plec de Clausules per la
venda de la parcel·la núm. 15 dels Vilars, previstos i anunciats per efectuar la venda
directa (desprès de quedar dues subastes desertes) amb data d’avui s’ha presentat una
persona interesada. I que el periode per presentar-se acaba el 29 d’aquest mes d’abril,
per la qual cosa en un proper ple es podrà procedir si s’escau a la venda directa
d’aquesta parcel·la.

PRECS I PREGUNTES
Abans d'iniciar el precs i preguntes l'Alcalde s'excusa atès que té una reunió inajornable
per un tema d'interès de l'Ajuntament, quedant el primer tinent d'alcalde, Oscar
Izquierdo, com a president de la sessió.
La regidora Gemma Julià dona detalls de les despeses de les festes segons van demanar
en altre ple. Entre tots els assistents es comenta qüestions relatives a la festa major i el
fet que les festes majors estan canviant de públic
Albert Gironès demana com està el tema d'Internet. O. Izquierdo indica que s’està fent
ja obra per part de la brigada per passar les connexions de cable, i la previsió és que per
Nadal pugui haver-hi ja la fibra òptica al centre del poble, d'uns 300 MG i desprès
s'estendrà a d'altres zones.
Susana Garcia demana si hi ha previst algun pla d'ordenació d'usos de la plaça. O.
Izquierdo diu que sí, i que l'Alcalde els hi explicarà amb detall quan estigui més avançat
i que es voldrà fer de manera participativa.
Vicenç demana quants nens veïns de Vall-llobrega hi ha a l'escola. La regidora diu que
li dirà exacte la xifra. La regidora S. Garcia diu que l'AMPA porta un calendari de
mobilitzacions i es voldria que l'Alcalde fes un Ban convocant a tot el poble. E. Pallí diu
que com Ajuntament no és la nostra tasca organitzar mobilitzacions, i que l'Ajuntament
està lluitant perquè es faci la nova escola. I que està convençuda que l'obra es farà.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 18,30h hores, i com
a secretària redacto aquesta acta i dono fe dels acords adoptats.

Vist i Plau
L’Alcalde

En dono fe
La Secretària

