ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DATA
17 DE FEBRER 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 14:00 hores del dia 17 de febrer 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 extraordinària del Ple de l’ajuntament per tal de resoldre els
següents punts de l’ordre del dia a tractar:

1. ADJUDICACIÓ OBRES DE MILLORA I ADEQUACIÓ TRAM NORD
DEL CAMÍ DE VALL-LLOBREGA.

Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació de la redacció del Projecte i execució
de les obres de Millora i Adequació del Tram Nord del camí de Vall-llobrega, entre
Pont de la Creu i Transformador del raval de Dalt.
Vista la proposta efectuada per la Mesa de Contractació en base a les puntuacions
establertes en l’informe dels serveis tècnics municipals que s’adjunta.
Atès que la proposta amb més puntuació és la presentada per CONSTRUCCIONS
FUSTÉ,SA
De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple en virtut d’allò
disposat la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, text refós
RDL 3/2011 de 14 de novembre, 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.

S’ACORDA
PRIMER: ADJUDICAR el contracte de Millora i Adequació del Tram Nord del camí
de Vall-llobrega, entre Pont de la Creu i Transformador del raval de Dalt. a l’empresa
CONSTRUCCIONS FUSTÉ,SA pel preu de 60.877,23 euros, (IVA exclòs) subjecte al
Plec de Clàusules Administratives Particulars, i al Projecte aprovat.
SEGON: REQUERIR a l’adjudicatari per a que, en un termini de quinze dies naturals
des del dia següent de la notificació d’aquest acord, acrediti que ha constituït la garantia
definitiva, CONSISTENT EN UN 5% DEL PREU D’ADJUDICACIÓ, 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.
CINQUÈ: PUBLICAR el resultat del concurs.
SISÈ: NOTIFICAR aquesta resolució a l’adjudicatari i a la resta de licitadors.
SETÈ: FACULTAR a l’alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui
per fer efectius els acords precedents.

Efectuada votació s’aprova amb els vots a favor de CIU i l’abstenció de ERC i JxV.
En explicació de vot Vicenç Cebrià diu que tot i que no ho veu malament ell hagués
apostat per un altre tipus d'obra.

2. MODIFICACIÓ CARTIPAS D’ORGANITZACIÓ AJUNTAMENT
PROPOSTA
Havent-se comprovat que a l’acta de la sessió plenària de 12 de febrer de 2016 hi figura
una errada en el següent acord, consistent en què, al punt Tercer, on es fixa la quantia de
“372 euros com a règim d’indemnitzacions”, havia de dir “372 euros nets com a règim
d’indemnitzacions”
1. MODIFICACIÓ CARTIPAS D’ORGANITZACIÓ AJUNTAMENT
Atès que es considera necessari modificar algun punt de l’acord adoptat en sessió de 26
de juny de 2015, referent a aspectes organitzatius de l’Ajuntament, en especial la
retribució per dedicació parcial de l’Alcaldia.

Atès així mateix que es considera convenient per una major agilitat en l’adopció dels
acords, especialment atorgament de llicències, celebrar una Junta de Govern cada
setmana en lloc de fer-ho cada quinze dies.
ES PROPOSA
Primer.- ESTABLIR que la Junta de Govern Local celebri les seves sessions ordinàries
cada setmana, i en concret els divendres a les 17:00 hores.
Segon.- SUPRIMIR el règim de dedicació parcial de l’Alcaldia.
Tercer.- FIXAR la quantia de 372 euros com a règim d’indemnitzacions per
l’assistència a cada Junta de Govern, per aquells regidors, o alcaldia, que en formin
part i no ostentin dedicació exclusiva o parcial.
Quart.- MANTENIR sense modificacions la resta d’acords adoptats en sessió de 26 de
juny de 2015.
S’obre debat amb la intervenció de l’Alcalde qui explica que vol jubilar-se i que ho fa
ara i que el fet de no tenir un sou com fins ara implica un estalvi per les arques
municipals d’uns sis mil euros l’any.
La Sra. Garcia (ERC) demana si aquest 372 euros ve per algun motiu? L’Alcalde li
respon que tindrà indemnització per assistència a juntes. I li detalla que pot comprovar
que el volum econòmic global anual segur que no superarà el que rebia quan tenia un
salari que era de 22.000 euros aproximats.
La Sra. Garcia també demana si es pot passar a fer un ple ordinari cada dos mesos.
L’Alcalde diu que prefereix cada tres i que convocarà extraordinària quan calgui. La
regidora, al seu torn, indica que cada tres mesos es fa massa feixuc perquè hi ha masses
coses a parlar. El Sr. Gironès (JxV) opina el mateix i diu que si el seu grup veu que es
continuen sobrecarreguen els ordinaris, ho tornaran a demanar.
S’aprova amb els vots a favor del grup CIU i l’abstenció de ERC i JxV, quedant
aprovada la rectificació de l’errada, constant així “372 euros nets”.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 14,30h hores, i com
a secretària redacto aquesta acta i dono fe dels acords adoptats.

Vist i Plau
L’Alcalde

En dono fe
La Secretària

