ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DATA 11 DE
GENER DE 2019
REGIDORS ASSISTENTS
OSCAR IZQUIERDO FABÀ (CIU)
ENCARNA PALLÍ JUSCAFRESA (CIU)
VICENÇ CEBRIÀ I PEIX (ERC)
ALBERT GIRONÈS MORADELL (JxV)
ALCALDE-PRESIDENT
RUFINO GUIRADO IRUELA(CIU)
Excusen assistència:
GEMMA JULIÀ TEJEDOR (CIU)
SUSANNA GARCIA BRAMLEY (ERC)

SECRETÀRIA
PILAR BLASCO I PRIM
A la Casa Consistorial de Vall-llobrega, essent les 17,00 hores del dia 11 de gener de
2019, 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.- DONAR COMPTE CONVENI DE FINANÇAMENT DE LES OBRES
D’INSTAL·LACIÓ DE NOU COL·LECTOR DE CLAVAGUERAM AMB
SOREA
L’Alcalde, tot i que es va aprovar ja en junta de govern vol explicar la urgència amb què
es va haver d’actuar pel mal estat d’aquesta conducció del clavegueram; i en aquest
sentit, es va signar un conveni amb l’empresa concessionari per tal que dugués a terme
aquesta obra, d’acord amb el contracte que regula la concessió.
L’Alcalde mostra com estava la carretera vessant aigües brutes i que cada vegada anava
a pitjor, fins i tot amb residus als vorals. V. Cebrià diu que es va fer ja fa trenta anys i ha
funcionat i que Sorea va fer un informe que indicava que s’obstruïa degut a rels, draps
etc. I pregunta per què calia fer una variació per donar-hi més pendent si durant trenta
anys no havia calgut fer-hi més pendent. Alcalde diu que no creu s’hagi perjudicat a
ningú i que aquesta obra s’havia de fer. V. Cebrià està d’acord que s’havia de fer, però
creu que s’havia d’haver valorat millor el traçat. S. Garcia afegeix que això no s’havia
previst al pressupost i no es va informar que calia dur-ho a terme; no veuen la urgència
de la que parla l’alcalde. Aquest explica que davant la situació d’emergència i les
queixes dels veïns es va parlar amb Sorea per un bé del poble. S. Garcia diu que no
qüestiona la necessitat de l’obra, però no entén tanta premura i que no hagin estat ni
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informats. I diu que hi consti a l’acta per què no s’havia inclòs als pressupostos una
partida els tres anys anteriors. I l’Alcalde va respondre que la urgència s’ha incrementat
ara i per això s’ha hagut d’actuar
A. Gironès diu que «són les maneres» ates que va haver el ple ordinari el 5 d’octubre i
es podia haver comentat, quan per coses de menys importància s’ha fet una reunió o ple
extraordinari.
S. Garcia pregunta si aquest conveni implicarà augment del rebut de l’aigua. Alcalde
indica que no i que s’ha demanat una subvenció que implicarà poder amortitzar
anticipadament aquesta despesa.
2.- RESULTAT VOTACIÓ NOMS ESPAI POLIVALENT
L’Alcalde informa del resultat de la votació efectuada per tal de decidir el nom de
l’espai polivalent. Dels noms proposats (Vall-llobrega;u d’octubre; Montagut; l’Isard
Blanc; Vilarenys) el més votat ha estat el de “Vall-llobrega”.
Per unanimitat s’acorda fixar el nom de “Espai Polivalent Vall-llobrega”.
3.- NOMENAMENT “U D’OCTUBRE” A UN ESPAI SIGNIFICATIU DEL
MUNICIPI
Desprès d’obrir debat al respecte es decideix que u d’octubre ho posaran a la sala de
lectura. Es debat si es prefereix en número o en lletra, i com que el dia de les votacions
en referendum es parlava sempre del 1-O es decideix posar-ho en número.
4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No se’n formulen
Precs i preguntes
Per part de l’Alcalde s’exposa que en el tema carretera, la Diputació ha denegat que
torni al municipi tal com es va demanar, doncs de fet va sufragar les obres, però que el
fons de la qüestió es que considera que no s’ha de moure la tanca pel moment.
Per part d’ERC es formulen les següents preguntes:
S. Garcia Diu que al 2020 es preveu que desapareix l’ADSL, què com està el tema de la
fibra. Li diuen que comptem que es prorrogarà però que no obstant sembla que aviat es
disposarà de la fibra, que fa uns 8 mesos es va entrar el projecte a telefònica i ara ja està
tot acceptat i que en 3o 4 mesos hi serà a l’entrada del poble.
S. Garcia que la gent demana si hi ha algú de l’associació Progat a Vall-llobrega i que
nomes hi és a Palamós. Que si algú la crees l’ajuntament podria fer un conveni per
tractar el tema de les colònies de gats.
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Garcia: el camí de l’estació que surt de la rotonda que està en molt mal estat. Li
comenten que es podria pavimentar i que ja s’ha lluitat per això, però són partidaris de
fer una obra més ben feta, en lloc de posar “parxes”. El que si diu alcalde es que es
compromet a refer el tram més dolent.
S. Garcia pregunta per què els veïns de Mas Falquet passen pel camí de l’estació per
accedir a casa seva. I que abans passaven pel centre del poble. I això implica problema
de transit perquè cada cop n’hi ha més i no està gens regulat i hi ha punts molt estrets.
G. Julià diu que l’estalvi de temps és de 30 segons i més dolent l’accés, que potser és un
tema del gps que indica aquesta via com a més curta, tot i que no està prou preparada.
Alcalde diu que miraran amb els tècnics una possible regulació viaria.
A. Gironès, de JxV pregunta:
- Com està el tema de la reparcel·lació del SU-1. Diu Alcalde que hi ha una al·legació i
que ara es resoldrà al respecte.
- Tema quotes ingrés CB Center.- Que aviat es passaran.
- Demana que hi hagi més informació de tots els temes i més interacció amb l’oposició.
- Demana respecte les entitats registrades al poble. G. Julià li detalla quines són
- Sonorització espai polivalent. Alcalde diu que està pendent d’uns pressupostos.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 18,15 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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