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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DATA 19 DE 
GENER 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 19 de gener 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 ordinària del Ple de l’ajuntament per tal de resoldre els 
següents punts de l’ordre del dia a tractar: 
 
 
1. APROVACIÓ ACTES PLENS Ple ordinari 6 d’octubre, , extraordinari de 23 de 
novembre (sorteig meses electorals) i extraordinari de 21 de desembre. 
 
Queden aprovades per unanimitat.  
 
 
2. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No se’n presenten. 
 
Precs i preguntes 
 
S. Garcia, en nom d’ ERC demana com està el tema del conveni Sra. Bosch. L’Alcalde 
li respon que no hi ha noticies des del darrer Ple, que ella ha rebut la notificació i no hi 
ha noticies, més enllà de una conversa amb la Sra. Padilla que actua com la seva 
advocada i no sembla tinguin intenció de signar o negociar res. 
Demana S. Garcia si se li dirà que retorni l'IBI i la quantia pel tema de la persona que es 
cuida de la neteja. Diu alcalde que sí 
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A continuació S. Garcia diu, pel que fa a les indemnitzacions per assistència al Ple que 
hauria de ser la mateixa quantia tant pels ordinaris com extraordinaris, atès que a tots els 
efectes implica el mateix volum de tasques. Diu Alcalde que ho valoraran. 
 
A continuació la mateixa regidora demana quin es el aforo del Pavelló? Li diuen que 4 
persones per m2, la qual cosa vol dir que hi poden haver 4 mil persones. 
També demana per les tarifes, activitats i horari. Alcalde diu que les tarifes ja es van 
aprovar amb les ordenances. G. Julià diu que a l’ordenança a més dels preus parla de les 
bonificacions a gent de poble i que quan algú vol fer una activitat ho demana i la Junta 
decideix en cada cas. Que un Pla d'Usos implicaria limitar-nos i es vol està obert a les 
diferents propostes que es puguin presentar, ates que es tracta d'un espai polivalent. 
S. Garcia també demana com es realitza la neteja. Li diu Alcalde que hi ha una persona 
a mitja jornada. O. Izquierdo explica detall de les tasques de consergeria i neteja i 
horaris d'aquesta persona. 
També demana si se li posarà nom . Alcalde diu que li agradaria escollir-ho d'una forma 
participativa a partir d'unes propostes. 
A continuació la mateixa regidora vol formular una pregunta sobre Mas Falquet (O. 
Izquierdo s'absenta). Demana com està el cobrament de quotes impagades. Alcalde diu 
que el Consell comarcal ho està cobrant per la via executiva. 
Respecte a la Pl. Països catalans, demana quina es la idea, si es faran propostes base o 
deixaran que la gent opini  directament. Alcalde indica que la seva idea es presentar 
varies propostes, tipus avantprojecte,  i que la gent escolli la que considerin millor. I 
també els hi diu que quan ho tinguin primer ho exposaran a tots els regidors. S. Garcia 
diu que el que més li preocupa és l’acabat del terra. I també que hi voldrien arbres. 
Tema església vella, demana la regidora si està previst alguna cosa més per aquest 2018. 
Diu Alcalde que falten alguns acabats i que es farà amb subvenció d'aquest any. 
Demana també si el camí d’accés s'arranjarà. Diu Alcalde que li agradaria recuperar-ho 
amb  pedra, i conservar les roderes dels carros que encara estan marcades. 
Respecte camins, opina que voldrien millorar el camí d’en Soley, i respecte la pregunta 
de si l’ antiga casa del mestre s'arranjarà, diu l’Alcalde que es costos perquè cal reforçar 
la volta. Diu S. Garcia que ho demana perquè els hi agradaria tenir el seu espai per a 
l’oposició. 
Tema consultori mèdic, demana si es pot posar una aparell basic per fer electros. 
Alcalde diu que la metgessa sap que pot demanar tot allò que vegi necessari, que si li 
demana es posarà. També comenta que potser caldria ampliar l'horari i l'Alcalde 
comenta que la metgessa actual visita tothom i si cal més horari es farà. Indica S. Garcia 
que si es necessita cal demanar-ho directament al Catsalut.  
 
Per part del regidor V. Cebrià es demana quants alumnes hi ha al CEIP que estiguin 
empadronats a Vall-llobrega. Encarna li diu que ara no té la xifra però que li dirà. 
 
V. Cebrià també demana si la festa petita (Sant Vicenç) per què es celebra abans de que 
passi, doncs aquest any cau el 22, dilluns, i es celebra l’arrossada el 21 diumenge, quan 
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hauria de ser el diumenge següent, que això era la tradició. Li diuen que sempre es mira 
el festiu que caigui més a la vora. 
 
A. Gironès, de JxV diu que no hi ha al poble cap imatge de Sant Vicenç, que només hi 
ha Sant Mateu. G.Julià diu que a l’església vella hi havia fa molts anys un retaule de St 
Mateu i altre de St. Vicenç que sembla que es van robar. 
Demana també com està el tema Escola. Diu Alcalde que a la darrera conversa amb 
Ensenyament (Sr. Polanco) li van dir que tindrien una reunió tant bon punt es formi 
govern. 
També comenta la sentencia en relació al cobrament de subvenció Generalitat per les 
llars d'infants. Diu que si es pot reclamar es reclami. Indica E. Pallí que ara la 
Generalitat haurà de pagar el que pertocava com abans i això afectarà a tots els 
ajuntaments, si la sentencia es ferma, que ho desconeixen. 
Demana pel tema de la venda parcel·la dels Vilars i de la carpa. Diu Alcalde que la 
carpa ja es va vendre i que la parcel·la s'ha venut la setmana passada pel preu de sortida 
de la darrera subhasta, tal com s'havia quedat. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 18 hores, i com a 
secretària redacto aquesta acta i dono fe dels acords adoptats. 
 
    L’Alcalde                                                                           La Secretària  
 
 
 
Rufino Guirado Iruela                         Pilar Blasco Prim 


