ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DATA 6
D’ABRIL DE 2018
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 6 d’abril de 2018,
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.- APROVACIÓ ACTES PLE ORDINARI 19 GENER I EXTRAORDINARI 23
FEBRER 2018
Queden aprovades per unanimitat passant així a convertir-se en l’acta de la sessió
2.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2017
Es dona compte al Ple del decret relatiu a la liquidació del pressupost de 2017 i segons
consta a l’expedient, amb un Resultat Pressupostari Ajustat de 401.659,53 euros
3.- DONAR COMPTE DECRET MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
DECRET D’ALCALDIA
De conformitat amb el que estableix l’article 48.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril i l’article
182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals,
DECRETO:
Primer.- Disposar la incorporació dels romanents de crèdit i del romanents amb finançament afectat de
l’exercici anterior que a continuació es detallen al pressupost vigent, amb efectes del dia 1 de gener de
2018
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INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDITS DESPESES GENERALS
Origen dels fons
CONCEPTE INGRÉS
18 87000

DESCRIPCIÓ
ROMANENTS TRESORERIA DESPESES GENERALS
TOTAL ORIGEN DELS FONS

IMPORT
154.461,17
154.461,17

Aplicació dels fons
PARTIDA
18 01 1532 61900
18 01 165 61900

DESCRIPCIÓ
INFRAESTRUCTURES EN CAMINS, PAVIMENTACIO I
ALTRES
ENLLUMENAT VIARI
TOTAL APLICACIÓ DELS FONS

IMPORT
139.820,17
14.641,00
154.461,17

Segon.- Donar compte del present decret en el primer ple que se celebri.

4.- APROVACIÓ PLA ECONÒMIC-FINANCER
S’ha procedit a la redacció d'un pla econòmic-finançer i a continuació es transcriu la
Memòria d'Alcaldia i l'informe de secretaria-intervenció
MEMÒRIA D’ALCALDIA
I.- IDENTIFICACIÓ
Títol: pla econòmic financer
II.- ANTECEDENTS
Vist l’Informe de data 20 de març de 2018 emès per la Secretària - Interventora en el que es constata que
en l’expedient d’aprovació de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2017 s’incompleix
l’objectiu de la regla de la despesa, s'eleva al Ple per a la seva aprovació amb els imports que motiven
l'incompliment, i existint l'obligació d'elaborar un pla econòmic financer.
Les conseqüències derivades de l'incompliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) es contemplen en la pròpia norma.
D'acord amb l'article 21, en cas d'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de l'objectiu de
deute públic o de la regla de la despesa, l'Administració haurà de formular un pla econòmic financer que
permeti, en l'any en curs i en el següent , el compliment dels objectius o de la regla de la despesa.
En supòsit de manca de presentació, manca d'aprovació o d'incompliment l'Administració responsable
haurà d'adoptar mesures coercitives regulades a l'apartat 1 de l'article 25 consistents en la necessitat
d'adoptar un acord de no disponibilitat de crèdits que garanteixi el compliment de l'objectiu i de constituir
un dipòsit al Banc d'Espanya.
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La no adopció d'aquestes mesures, a més, habilita al Govern a l'enviament d'una Comissió d'Experts que
després de la valoració econòmica de la Corporació presentarà una sèrie de mesures d'obligat
compliment. Fins que aquestes no siguin implementades no es podrà autoritzar cap operació de crèdit ni
podrà accedir als diferents mecanismes de finançament existents.
III. – EL PLA ECONÒMIC FINANCER
Els plans econòmic-financers seran presentats davant els òrgans competents en el termini màxim d'un mes
des que es constati l'incompliment o s'apreciïn les circumstàncies que preveu l'article 12 de la LOEPSF.
Aquests plans haurien de ser aprovats per aquests òrgans en el termini màxim de dos mesos des de la seva
presentació i la seva posada en marxa no podrà excedir de tres mesos des de la constatació de
l'incompliment o de l'apreciació de les circumstàncies que preveu l'article 12.
Els plans econòmic financers elaborats per les corporacions locals han d'estar aprovats pel ple de la
corporació. Els corresponents a les corporacions incloses en l'àmbit subjectiu definit en els articles 111 i
135 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals s'han de remetre al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques per a la seva aprovació definitiva i seguiment, excepte el cas que la Comunitat
Autònoma en el territori de la qual es trobi la corporació local tingui atribuïda en el seu Estatut
d'Autonomia la competència de tutela financera sobre les entitats locals.
En aquest últim supòsit el pla serà remés a la corresponent comunitat autònoma, la qual serà la
responsable de la seva aprovació i seguiment. La Comunitat Autònoma haurà de remetre informació al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques d'aquests plans i dels resultats del seguiment que efectuï
sobre aquests.
Per decret d’Alcaldia, de data 28 de febrer de 2018 s’aprova l’expedient de liquidació del pressupost
corresponent a l’exercici 2017 on es constata que s’incompleix la regla de la despesa per haver superat en
695.922,55 euros els límits que estableix l’article 12.
IV.- CONCLUSIÓ
És per això que s'ha de formular un pla econòmic financer que permeti, en l'any en curs i en el següent, el
compliment dels objectius de la regla de la despesa que contempli les causes d'incompliment, les
previsions tendencials d'ingressos i despeses, la descripció, quantificació i el calendari d'aplicació de les
mesures i les previsions de les variables econòmiques i pressupostàries de les quals parteix el pla.
Atenent que la situació econòmica de l'Ajuntament de Vall-llobrega és sanejada i correcta, que aquest
ajuntament compleix amb les magnituds de l’estabilitat pressupostària i amb el període mig de pagament.
Atès que el motiu de l’incompliment de la regla de la despesa ha estat degut a la necessitat puntual
d’ampliar el projecte d’una nau polivalent per tal d’adaptar les instal·lacions a la normativa vigent i que
les despeses no podien demorar-se fins a l’exercici següent.
La mesura a adoptar es concreta en el compromís per part de l’ajuntament de complir amb els objectius
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera en
l’exercici 2019. Vall-llobrega, 20 de març de 2018 L’Alcalde
INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
Mitjançant decret d’Alcaldia, de data 28 de febrer de 2018 es va aprovar l’expedient de liquidació del
pressupost corresponent al exercici 2017 amb el següent resultat:
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A) RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES

DRETS
RECONEGUTS
NETS

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
c. Actius financers
d. Passius financers
2. Total operacions financeres (c+d)
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L'EXERCICI
AJUSTAMENTS
3. Despeses finançades amb romanent de tresoreria
4. Desviacions negatives de finançament
5. Desviacions positives de finançament
II. TOTAL AJUSTAMENTS (3+4-5)
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
(I+II)

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

AJUSTAMENTS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

1.394.084,76
117.578,38
1.511.663,14
0,00
0,00

803.566,66
868.184,81
1.671.751,47
0,00
5.265,78

590.518,10
-750.606,43
-160.088,33
0,00
-5.265,78

0,00

5.265,78

-5.265,78

1.511.663,14

1.677.017,25

-165.354,11
567.013,64
0,00
0,00
567.013,64
401.659,53

B) CÀLCUL DELS ROMANENTS DE TRESORERIA
IMPORTS
EXERCICI ACTUAL
1. (+) Fons líquids a la tresoreria a fi d'exercici
2. (+) Deutors pend. cobrament a fi d'exercici
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
3. (-) Creditors pend. pagament fi d'exercici
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
4.(+) Partides pendents d’aplicació
(-) ingressos pendents d'aplicació definitiva
(+)pagaments realitzats pendents aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total(1 + 2 – 3 + 4)
II. Saldo de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent tresoreria desp. generals( I-II–III)

IMPORTS
EXERCICI ANTERIOR

466.709,32
539.237,60
385.924,54
129.328,28
23.984,78

729.095,02
438.051,49
201.985,24
217.895,42
18.170,83

-139.121,53

-80.884,73

53.681,47
0,00

34.363,41
0,00

85.440,06

46.521,32
16.315,29

-22.399,56
38.714,85

25.300,79
-21.044,10
46.344,89

883.140,68

1.111.562,57

-41.800,89

-44.201,29

0,00

-12.240,43

841.339,79

1.055.120,85
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Segon. La liquidació del pressupost general desprèn un estalvi net positiu d’import 583.387,60 €, amb el detall
següent:
CALCUL ESTALVI NET
Ingressos no financers

Liquidació 2017

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5

595.876,89
22.513,29
194.784,11
463.697,21
117.213,26
Total

Despeses no financeres

1.394.084,76
Liquidació 2017

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4

341.810,84
419.948,93
40.737,39
Total

ESTALVI BRUT

802.497,16
591.587,60

ANUALITAT TEÒRICA 2017
ESTALVI NET

8.200,00
583.387,60

Tercer. La liquidació inclou les relacions comptables d’anul·lació de drets, per import de 133.933,36 euros i
obligacions, per import de 922,58 euros, d’exercicis tancats, d’acord amb el que preveuen les regles 128, 164 i 189
de la Instrucció de Comptabilitat.
Quart. El rati legal del deute viu en data 31 de desembre es situa al 3,34 % per tant es compleix amb l’objectiu de
sostenibilitat financera recollit en l’article 53 del RDL 2/2004 i en la llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera, d’acord amb el següent detall:

Total ingressos
corrents
31/12/2017
1.394.084,76

Operacions amb
entitats de crèdit
46.543,23

Avals concedits

Préstecs
Administracions
públiques

Altres operacions Total deute viu a
de crèdit
31/12/2017

0,00

0,00

46.543,23

Nivell de deute viu/Ingressos corrents

3,34 %
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Cinquè. L’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en termes de capacitat de finançament
segons el sistema europeu de comptabilitat, s’ha realitzat d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 2/2012 del 27
d'abril, així com el Reglament de desenvolupament de la Llei d’estabilitat pressupostària, aprovat pel RD 1463/2007
de 2 de novembre. Aquest objectiu d’estabilitat es compleix per a aquest exercici. El detall del càlcul és el següent:
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT 2017

Ingressos no financers

Liquidació
1.511.663,14

Ingressos dels capítols 1 a 7

-7.407,87

- Ajust per no recaptació de tributs
Devolució d'ingressos pendent de pagar (+ inicials - finals)

0,00

- Correlació de transferències (12)

0,00

+ Retencions PIE per liquidacions negatives anteriors

0,00

- Liquidacions negatives PIE notificades a l'exercici

0,00

- Previsió de no execució d'ingressos

0,00

+Altres ajustaments SEC 95

0,00
TOTAL

Despeses no financeres

1.504.255,27

Liquidació

Despeses dels capítols 1 a 7

1.671.751,47
-7.630,04

Despesa pendent d'aplicar (- inicials + finals)
Meritament interessos (- inicials + finals)

0,00

+ Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues

0,00

- Previsió de no execució de despeses

0,00

- Capacitat d'exercicis anteriors reservada

-567.013,64

+ Reserva de capacitat per exercicis futurs

0,00

+Altres ajustaments SEC 95

0,00
TOTAL

Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament

1.097.107,79
407.147,48

Sisè. Durant l’exercici 2017 no s’han excedit els terminis legals del període mig de pagament a proveïdors establerts
en la Llei 3/2004, reformada per la Llei 15/2010 i la Llei Orgànica 9/2013 de control del deute comercial en el sector
públic.
Setè. L'article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
estableix que: “La variació de la despesa computable de l'Administració central, de les comunitats autònomes i
de les corporacions locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut de mig
termini de l'economia espanyola.

6

No obstant això, quan hi hagi un desequilibri estructural en els comptes públics o un deute públic superior a
l'objectiu establert, el creixement de la despesa pública computable s'ajustarà a la senda establerta en els
respectius plans econòmic financers i de reequilibri que preveuen els articles 21 i 22 d'aquesta llei.
S'entén per despesa computable als efectes que preveu l'apartat anterior, els crèdits per operacions no financeres
definit en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la
despesa no discrecional en prestacions per desocupació, la part de la despesa finançada amb fons finalistes
procedents de la Unió Europea o d'altres administracions públiques i les transferències a les comunitats
autònomes i a les corporacions locals vinculades als sistemes de finançament.
Correspon al Ministeri d'Economia i Competitivitat calcular la taxa de referència de creixement del Producte
Interior Brut de mig termini de l'economia espanyola, d'acord amb la metodologia utilitzada per la Comissió
Europea en aplicació de la seva normativa. Aquesta taxa es publicarà en l'informe de situació de l'economia
espanyola a què es refereix l'article 15.5 d'aquesta Llei. Serà la referència a tenir en compte per l'Administració
central i cadascuna de les comunitats autònomes i corporacions locals en l'elaboració dels seus respectius
Pressupostos.
Quan s'aproven canvis normatius que suposin augments permanents de la recaptació, el nivell de despesa
computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què s'obtinguin els augments de recaptació podrà
augmentar en la quantia equivalent.
Quan s'aprovin canvis normatius que suposin disminucions de la recaptació, el nivell de despesa computable
resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què es produeixin les disminucions de recaptació s'haurà de
disminuir en la quantia equivalent.
Els ingressos que s'obtinguin per sobre del previst es destinaran íntegrament a reduir el nivell de deute públic.”
Vist el que estableix l'art. 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, procedeix informar que en la liquidació corresponent a l'exercici 2016 la despesa computable era de
767.082,30 euros i que un cop aplicada la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut de mig
termini de l’economia espanyola per aquell any, que era del 2,1%, suposava un límit de despesa per l’exercici
2017 de 783.191,03 euros. La liquidació de l’exercici 2017 reflexa una despesa computable de 1.479.113,58
euros, de manera que queda constatat que l’objectiu de compliment de la regla de la despesa no es compleix per
a aquest exercici per haver superat en 695.922,55 euros els límits que estableix aquest article.
Vuitè. En aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera serà obligatori elaborar un pla econòmic financer, en cas d'incompliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària, de l'objectiu de deute públic o de la regla de despesa, que permeti a l'any en curs i el següent el
compliment dels objectius o de la regla de despesa, amb el contingut i abast que preveu l'article esmentat.
Novè. De conformitat amb l’article 21.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera i l’article 9 de l’Ordre 2105/2012, d’1 d’octubre, el pla econòmic financer contindrà com a
mínim:
a. Les causes de l’incompliment de l’objectiu establert o, si s’escau, de l’incompliment de la regla de despesa.
b. Les previsions tendencials d’ingressos i despeses, sota el supòsit de que no es produeixen canvis en les
polítiques fiscals i de despeses.
c. La descripció, quantificació i el calendari d’aplicació de les mesures incloses en el pla, indicant les partides
pressupostàries o registres extrapressupostaris en els que es comptabilitzaran.
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d. Les previsions de les variables econòmiques i pressupostàries de les que parteix el pla, així com els supòsits
sobre els que es basen aquestes previsions, en consonància amb el què contempla l’informe al que es fa referència
en l’apartat 5 de l’article 15.
e. Un anàlisis de sensibilitat considerant escenaris econòmics alternatius.
f. Les mesures correctores aprovades, quantificades i fonamentades, assenyalant la data de la seva implementació.
g. L’estimació i justificació dels ajustaments de comptabilitat nacional i la coherència amb el límit de despesa no
financera, calculat en la forma que estableix la regla de la despesa.
h. L’evolució del deute, el compliment del límit de deute, les magnituds d’estalvi brut i net, l’estimació dels saldos
de tresoreria, l’excés de finançament afectada i el romanent de tresoreria per a despeses generals.
Addicionalment, de conformitat amb l’article 116 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, el pla esmentat inclourà a més les mesures següents:
a. La supressió de les competències que exerceixi l’Entitat Local que siguin diferents de les pròpies i de les
exercides per delegació.
b. La gestió integrada o coordinada dels serveis obligatoris que presta l’Entitat Local per reduir els seus costos.
c. L’increment d’ingressos per finançar els serveis obligatoris que presta l’Entitat Local.
d. Racionalització organitzativa.
e. La supressió d’entitats d’àmbit territorial inferior al municipi que, en l’exercici pressupostari immediat anterior,
incompleixin amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària o amb l’objectiu de deute públic o que el període mitjà de
pagament a proveïdors superi en més de trenta dies el termini màxim previst en la normativa de morositat.
f. Una proposta de fusió amb un municipi limítrof de la mateixa província.
Desè. Com a conclusió d’això, s'ha de formular un pla econòmic financer que permeti, en l'any en curs i en el
següent, el compliment dels objectius de la regla de la despesa que contempli les causes d'incompliment, les
previsions tendencials d'ingressos i despeses, la descripció, quantificació i el calendari d'aplicació de les mesures i
les previsions de les variables econòmiques i pressupostàries de les quals parteix el pla.
Atenent que la situació econòmica de l'Ajuntament de Vall-llobrega és sanejada i correcta, que aquest ajuntament
compleix amb les magnituds de l’estabilitat pressupostària i amb el període mig de pagament.
Atès que el motiu de l’incompliment de la regla de la despesa ha estat degut a la necessitat puntual d’ampliar el
projecte d’una nau polivalent per tal d’adaptar les instal·lacions a la normativa vigent.
La mesura a adoptar es concreta en el compromís per part de l’ajuntament de complir amb els objectius de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera en l’exercici 2019.
Vall-llobrega, 20 de març de 2018. La Secrtaria-Interventora

El Ple acorda
Primer.- FORMULAR EL PLA ECONÒMIC FINANCER segons els arguments que
consta als documents transcrits que es realitzarà en compliment de la regla de la despesa
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segons els objectius de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, en l'exercici 2019.
En torn de paraula, A. Gironès demana informació respecte si calgués demanar un crèdit
ara al 2018 si es podria demanar o ens hauríem d’esperar a que estigui aplicat al 2019.
Alcalde indica que per ara no es plantegen demanar cap crèdit, però que ho consultaran
al Consell Comarcal.
Queda aprovat per unanimitat
5.- CORRECCIÓ ERRADA MATERIAL ART. 114 POUM VALL-LLOBREGA
Atès el contingut de l’informe tècnic on es constata l’existència d’un error material al
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del municipi de Vall-llobrega, vigent i que fou
aprovat per la CTU de 22 de juliol de 2014 i executiu a partir de 2 de juliol de 2015.
Atès que aquesta errada afecta a l’art. 114 de les Normes i que podria induir a confusió
respecte el sistema de gestió a aplicar
El Ple acorda:
PRIMER: Aprovar la correcció de l’errada material que afecta a l’art 114 de les Nomes
urbanístiques del POUM, atès que es sobrera la frase del punt quart que consta a
l’apartat d):”Aquesta actuació es portarà a terme pel sistema de reparcel·lació en la
modalitat de compensació bàsica”, ja que ha estat una errada la inclusió d’aquesta línia i
que entra en clara contradicció amb el punt e) del mateix article que estableix: e)
“Sistema d’actuació: reparcel·lació per cooperació”. I segons consta a l’informe
emès per l’arquitecte redactor.
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que en dimana, a la
Comissió Territorial d’Urbanisme per tal que procedeixi a incorporar-ho dins de la
documentació del POUM de Vall-llobrega.
TERCER: Fer pública la correcció aprovada per mitjà d’anuncis en el BOP i en la pàg.
web de l’ajuntament.
Queda aprovat per unanimitat i amb el quòrum de la majoria absoluta de nombre legal
de membres de la corporació.
6.- APROVACIÓ FESTES LOCALS
El Ple acorda per unanimitat establir les següents dates per a festes locals a l’any 2019:
21 gener i 23 setembre.
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7.- POSAR A DISPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT ELS
TERRENYS PER A LA NOVA ESCOLA EN LLOC DE “CEDIR”, COM ES VA
FER EN EL SEU DIA
CONSTRUCCIÓ ESCOLA
El Ple de l’Ajuntament de Vall-llobrega, a la sessió de 12 de març de 2009 va ratificar
un acord anterior de 20 de juliol de 2005 on va adoptar l’acord de cedir a la Generalitat
de Catalunya, el domini d’una finca de 4.524 m2, destinada a la construcció de l’escola
d’educació infantil i primària.
Atès l’escrit del Departament d’Ensenyament pel qual es comunica que aquesta actuació
no serà duta per l‘empresa publica ICF-Equipaments, sinó que s’encarrega a
Infraestructures. cat l’execució per compte de la Generalitat de Catalunya.
Atesa aquesta situació, es fa necessari deixar sense efecte l’acord plenari de
l’Ajuntament abans esmentat i adoptar-ne un de nou, als efectes de possibilitar la
construcció del centre i el seu ús, un cop finalitzat el mateix.
Per tot l’exposat, S’ACORDA:
PRIMER.- Deixar sense efecte l’acord plenari de12 de març de 2009, relatiu a la cessió
de domini a la Generalitat de Catalunya, d’una finca de 4.524 m2, (tom 3326, llibre de
Vall-llobrega, foli 13, finca 1132 Inscripció 1a) i sol·licitar-ne el retorn de la mateixa,
que té els següents llindars:
Nord, Parcel·la G1
Sud, Carrer Víctor Català
Est, Carrer Rei Lotari
Oest, amb finca rústica
SEGON.- Posar a disposició del Departament d’Ensenyament la finca indicada a
l’apartat primer, a fi i efecte que es construeixi el centre i es posi en funcionament
l’escola, cedint l’ús de la construcció un cop finalitzada, a favor del Departament
d’Ensenyament.
TERCER.- La finca posada a disposició s’ha de destinar a la finalitat esmentada en el
termini de 5 anys, d’acord amb l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel
qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya.
QUART.- El solar és apte per al seu correcte destí com a equipament escolar, no té cap
condicionant mediambiental i compta amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües,
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subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per l’execució de l’obra i
posterior correcte funcionament de l’equipament escolar, així com amb la instal·lació
d’una estació transformadora d’energia –en el supòsit de ser necessari- amb la potència
suficient, tant per a la construcció del centre com pel seu funcionament, que s’ubicarà
fora del solar, xarxa telefònica i conducció de gas –en cas de disposar-ne- i els vials que
limiten amb el solar es trobaran pavimentats la calçada i tindran encintades les voreres.
Correspondrà a l’ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que
puguin afectar a l’immoble cedit i adoptar les mesures necessàries per aconseguir el seu
destí pel Departament d’ensenyament, sense cap cost o càrrega per aquest, i eliminant
qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta execució de les obres.
CINQUÉ.- La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que
s’acrediti per la construcció del centre, en base a l’article 103 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, gaudirà d’una bonificació del 95% atès que es tracta d’una
construcció d’especial interès o utilitat municipal. S’estableix la gratuïtat de les taxes
acreditades per l’atorgament de la llicència d’obres com a conseqüència d’aquestes
obres, així com per als tributs que puguin gravar l’activitat educativa.
SISÈ.- Tant el solar com la construcció que es faci al seu damunt, seran propietat del
municipi, però quedaran afectats a ús públic educatiu i anirà a càrrec de l’Ajuntament la
conservació, manteniment, neteja, subministraments i vigilància.
L’Ajuntament, no podrà destinar ni el solar ni la construcció realitzada, a una finalitat
diferent a la que es objecte de la posada a disposició, sense l’autorització prèvia del
Departament d’Ensenyament d’acord amb el corresponent expedient administratiu
d’autorització prèvia a la desafectació.
SETÈ.- L’ús del centre i de les seves instal·lacions fora de l’horari escolar, es regirà per
la normativa vigent.
VUITÈ.- Es faculta a L’Alcalde de l’Ajuntament de Vall-llobrega per a la signatura de
la documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present
acord.
Queda aprovat per unanimitat.
8.- SALARI PRIMER TINENT D’ALCALDE
L’Alcalde formula la següent Proposta:
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Atès que a la sessió plenària de 26 de juny de 2015 es va acordar establir una dedicació
parcial al Primer tinent d’Alcalde, Oscar Izquierdo, del 75% i amb una retribució de
18.760,00 € bruts anuals
Atès que s’ha produït tant a l’any 2016 i especialment al 2017 i el mateix es preveu pel
2018 i 2019, un augment en les tasques a realitzar dins de l’àrea de la regidoria del Sr.
Oscar Izquierdo, i en aquest sentit podem parlar de tasques de serveis (brigada del SOC,
de la qual se’n fa càrrec), del control diari de les obres que promou l’Ajuntament, del
control de la nau polivalent, i així com també podem parlar d’un augment en els
desplaçaments per atendre a la gestió de nous projectes.
Atès que la quantia que es preveu per normativa (LRSAL) en ajuntaments de menys de
mil habitants en el cas que ens ocupa de dedicació del 75% és d’un màxim de 30.603
euros bruts anuals.
AL PLE PROPOSO:
Primer.- Augmentar la quantia de retribució a percebre pel primer tinent d’alcalde en
230 euros mensuals bruts.
S’obre torn de paraula amb la intervenció de l’Alcalde que exposa els arguments que hi
figuren tot indicant que és una proposta formulada per l'Alcaldia i també assumida per
la resta de regidors del govern que consideren que la dedicació que té aquest regidor
implica un augment de la retribució i més si es té en compte que no rep cap
indemnització per dietes ni quilometratge.
A. Gironès indica que ell entén que fa una bona feina però són un seguit de funcions
que no li pertoquen com a polític i potser comença a ser hora que a nivell de municipi hi
hagi alguna figura tipus cap de brigada que faci aquestes funcions que ara fa ell, doncs
el municipi creix i cada cop hi ha més instal·lacions. Dit això i veien que fa funciones
més de tècnic que de polític i que té molta dedicació amb una baixa retribució es mereix
aquest augment i votaran a favor, però que quedi clar que planteja la proposta que hi
hagi alguna figura més tècnica que ho assumeixi i ell pugui fer una tasca més de polític.
L'alcalde diu que té raó però que ells han portat una política de contenció de la despesa i
que en això ha ajudat la contenció en la despesa de personal, que són despeses fixes que
“no ens permetria després fer la inversió que s'està aconseguint dur a terme”, segons diu
textualment. A. Gironès diu que l'Ajuntament té un bon superàvit , però l'Alcalde diu
que aquesta política de baixa despesa en personal ha donat un bon resultat pel poble. A.
Gironès diu que potser el personal actual de brigada o oficines va sobrepassat. Alcalde
es reafirma en què els resultats fins ara han estat positius. I per a que el polític fes
només de polític calcula que farien falta tres persones més contractades i això és
implicar-se en molta despesa fixa que dificultaria les inversions. G. Julià diu que també
és interessant que aquí els regidors no facin nomes “política” sinó que directament fan
tasques de gestió i fan un estalvi en aquest sentit. E. Pallí també indica que s'acullen a
subvencions per reforçar momentàniament com ara que hi ha una persona en pràctiques
a l'oficina i gent del SOC per neteja de zones verdes.
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Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CIU i JxV i
l’abstenció d’ERC.
9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Un cop declarada la urgència, es passa a tractar del següent tema:
MOCIÓ PER A L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS
EXILIATS
LA DENUNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I
AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL
Queda aprovada per unanimitat la Moció, segons el text que consta a l’expedient.
Precs i preguntes
S. Garcia:
- Indica que el camí de Can Rigau està en mal estat, si s'ha previst arranjar-ho. Alcalde
diu que sí que està previst, que és necessari.
- El Pont de la creu, la tanca que s'ha deixat a la riera té por que si baixa terra i pedres hi
hagi problema. Diu Alcalde que s'està controlant i el pas en principi és l'adequat.
- Si la Brigada podria fer neteja d'uns pins a la pujada dels forns, o que es podria fer una
ordre d'execució al propietari. Alcalde diu que ho estan vigilant
V. Cebrià:
- Si algú vol anar des de la via verda al pont de la creu ara ha de passar per la carretera.
Es discuteix una solució
- Diu que la Sra. Bosch li va dir que té por que l'Ajuntament li embargui la casa si
s'urbanitza la zona i ella no paga els costos. Alcalde diu que ell mai aniria a dir coses
que causin cap preocupació a la Sra. Bosch, que ella té una advocada que ja coneix els
procediments.
A. Gironès:
- L'Associació Vall-llobrega es mou, com està registrada? O. Izquierdo diu que és una
associació esportiva. Pregunta Gironès si es té accés a algun tipus de subvenció, per
exemple a la Diputació o consell comarcal? Diu O. Izquierdo que no té prou volum com
per demanar subvenció.
- Respecte l'espai polivalent diu que li han explicat que hi havia unes goteres. O.
Izquierdo diu que s’està solucionant. Diu A. Gironès si és cert que s'han trencat algunes
butaques. Diu O. Izquierdo que sí que hi ha alguna perquè hi ha hagut nens que han
saltat per sobre, i s'està arreglant. A. Gironès diu que hi ha algun interruptor que no
funciona bé. O. Izquierdo diu que no té constància.
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- Tema internet, com està? O. Izquierdo diu que ara s'està fent la pre instal·lació i que
l'empresa Connecta els hi diu que tenen el permís demanat a Carreteres i que aviat
començaran el cablejat amb la fibra.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 18,30 hores, i com a
secretària redacto aquesta acta i dono fe dels acords adoptats.
L’Alcalde

Rufino Guirado Iruela

La Secretària

Pilar Blasco Prim
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