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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE L’AJUNTAMENT PLE CELEBRADA EL 

DIA 22 DE MARÇ DE 2013 

 

 

REGIDORS ASSISTENTS 

VICENÇ CEBRIA I PEIX 

OSCAR IZQUIERDO I FABA 

ENCARNA PALLÍ I JUSCAFRESSA 

MARTA MARTÍ I PASTÓ 

JOAQUIM MONT I SERVIÀ 

ANN JANE BRADLEY 

 

ALCALDE-PRESIDENT 

RUFINO GUIRADO IRUELA 

 

SECRETÀRIA  

PILAR BLASCO I PRIM 

 

 

A Vall-llòbrega, essent les  14,30 hores del dia 22 de març de 2013, sota la presidència 

de l’Alcalde i amb l’assistència de la Secretària , es reuneixen, a la Casa Consistorial,  

prèvia citació en forma, els regidors que a l’encapçalament s’esmenten a fi i efecte de 

celebrar del Ple ordinari segons estableix l’ordre del dia.  

 

 

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS 

 

Queda aprovada l’acta de la sessió anterior, Ple Ordinari de data nou de novembre de 

2012. El grup de CIU s’absté enla votació tot indicant que el motiu és que encara no han 

vist la gravació i no han pogut comprovar si surt tot allò que van dir. 

 

 

2. APROVACIÓ NOMS DE CARRERS  

 

Sotmesa a consideració del Ple la proposta, s’adopta el següent acord: 

 

Primer.- APROVAR la remodelació dels noms i números dels carrers de Vall-

llobrega segons consta en la relació de l’expedient 

 

Segon.- COMUNICAR-HO al Institut Nacional d’Estadística, així com tots 

aquells tràmits que sigui necessari. 

 

S’aprova per unanimitat 

 

3. ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES 

 

Sotmesa a consideració del Ple la proposta, s’adopta per unanimitat el següent acord: 
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- ADHERIR-SE al Pacte d’Alcaldes, una iniciativa participativa contra l’escalfament de 

la terra. 

 

 

4. MOCIÓ QUESTIÓ DESNONAMENTS 

 

Sotmesa a consideració del Ple la proposta, s’Acorda per unanimitat: 
 

 

- APROVAR la moció relativa a la prevenció dels desnonaments de la residència 

habitual 

 

 

5. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

5.1. DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012 

 

Es dona compte al Ple del Decret d’Alcaldia de data 22 de març pel qual s’aprova la 

liquidació del pressupost d’aquest Ajuntament de l’exercici 2012 i que presenta un 

resultat pressupostari ajustat de: 446.127,32 euros. 

 

 

Precs i Preguntes 

 

Per part de l’Alcalde es vol aclarir que al Departament d’Urbanisme no en saben res 

d’una denuncia al Sr. Joan Fernandez de la qual va parlar la Sra. Martí en l’anterior Ple, 

conforme el seu grup l’havia formulada. La Sra. Martí aclareix que eren uns veins que li 

havien dit que estava presentada. Explica l’Alcalde que s’ha obert des de l’Ajuntament 

un expedient per infracció urbanística, tot i que es tracta d’un  bany per un familiar 

discapacitat, un tema de necessitat però la llei és igual per tothom. 

 

Per part del regidor de serveis, Sr. Cebria, es vol aclarir que el tema d’aquella canonada 

a Roca de Gria, tot és correcte, que s’ha comprobat . I pel que fa a dues factures 

pendents de Servià Cantó, diu que ja estan pagades. 

 

La regidora Sra. Bradley demana, si es pensa fer algun descompte de l’IBI per families 

nombroses, en cas de residencia habitual. L’Alcalde respon que ho tindran en compte 

per l’any vinent. 

 

La regidora Sra. Martí demana, si els hi poden facilitar més informació de tots els 

assumptes municipals, atès que tenen ganes de col·laborar i, en canvi, sempre s’acaben 

enterant dels temes, per vies altenratives. 

 

Finalment , l’Alcalde vol informar d’una reunió que va mantenir amb el promotor de 

l’activitat de motocross que es preveu en la zona limitrofe amb Vall-llobrega, dins el 

terme de Palamós. Demana que consti a l’acte . Explica que l’Ajuntament ha guanyat un 

recurs d’alçada, per una questió relativa a aspectes formals de la tramitació i que el 

promotor el va venir a veure i li va fer tres propostes: a) que l’Ajuntament renuncies a 

defensar la retirada d’aquest projecte, b) que li proposi altre projecte esportiu i potser ell 
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renunciarà al del motocros, c) que al final obrirà i demanarà danys i perjudicis a 

l’Ajuntament. L’Alcalde conclou que tot era com una amenaça, l’actitud d’aquesta 

persona i que l’Ajuntament continuarà lluitant perquè no es faci aquesta activitat a 

l’indret previst, pel soroll i molesties que ocasionarà als veïns de Vall-llobrega. 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les quinze hores, trenta 

minuts . 

 

Vist i Plau                                                       En dono fe. 

L’Alcalde                                                        La secretària  

 

 

 

Rufino Guirado Iruela   Pilar Blasco Prim 


