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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DATA 
23 DE FEBRER DE 2018 
 
 
REGIDORS ASSISTENTS 
OSCAR IZQUIERDO FABÀ (CIU) 
ENCARNA PALLÍ JUSCAFRESA (CIU) 
VICENÇ CEBRIÀ I PEIX (ERC) 
SUSANNA GARCIA BRAMLEY (ERC) 
 
ALCALDE-PRESIDENT 
RUFINO GUIRADO IRUELA(CIU) 
 
SECRETÀRIA  
PILAR BLASCO I PRIM 
 
Excusen assistència: 
GEMMA JULIÀ TEJEDOR (CIU) 
ALBERT GIRONÈS MORADELL (JxV)  
 
 
A la Casa Consistorial de Vall-llobrega, essent les 14,30 hores del dia 23 de febrer 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. PLEC I LICITACIÓ SERVEI NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS 
 
Atès el contingut del Plec de Clàusules que figura a l’expedient 

El Ple acorda per unanimitat: 

Primer.- APROVAR el Plec de clàusules administratives que haurà de regir el concurs 
públic per a la prestació del servei de neteja de les dependencies municipals, pel sistema 
de concurs obert i en expedient  ordinari. 

S'exposarà al públic pel termini de vint dies hàbils, a comptar de l'endemà de la darrera 
publicació de l'edicte d'informació pública del Plec al BOP i al DOGC, perquè s'hi 
puguin presentar reclamacions, que han de ser resoltes, si escau, per l'òrgan de 
contractació. En cas que no se'n presentin, el Plec s'entendrà definitivament aprovat, 
sense necessitat d'adoptar cap altre acord. 

Segon.- Simultàniament, s'iniciarà la licitació del concurs públic, si bé s'ajornarà si es 
presenten al•legacions al Plec. 
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2. APROVACIÓ ORDENANÇA TINENÇA D’ANIMALS  
 
Atès el contingut de l’ordenança sobre tinença d’animals que figura a l’expedient,  
 
El Ple acorda per unanimitat 
 
Primer.- APROVAR l’esmentada ordenança 
 
Segon.- EXPOSAR-LA al públic per un període de trenta dies al Butlletí oficial de la 
Província de Girona, al tauler d’anuncis i a la web municipal, en el ben entès que si en 
aquest termini no es presenten al·legacions s’entendrà definitivament aprovada sense 
necessitat de prendre nou acord. 
 
 

3. RATIFICAR ACORD CONVENI CONSELL COMARCAL SERVEI GESTIÓ I 
PREVENCIÓ D’ INCENDIS 

 
S’acorda per unanimitat ratificar l’acord següent adoptat en la Junta de 2 de febrer de 
2018: 
 
“Vist el contingut del conveni d’encàrrec de gestió al Consell Comarcal del Baix 
Empordà per a la prestació de serveis de gestió d’incendis forestals 

S’acorda:  

PRIMER.- APROVAR la minuta de conveni esmentada 

SEGON.- TRAMETRE-HO al Consell Comarcal 

TERCER.- RATIFICAR aquest acord en el primer Ple que es celebri 

QUART.- FACULTAR l’Alcalde per la signatura de tota la documentació necessària 
que se’n derivi per al compliment d’aquest acord.” 

 
4. MODIFICACIÓ INDEMNITZACIONS ASSISTENCIA A PLENS 

 
Segons suggerència efectuada pels grups d’ERC i JxV a l’apartat de Precs i preguntes 
de l’anterior Ple ordinari de data 19 de gener d’enguany, en el sentit que les 
indemnitzacions que s’efectuen en favor dels regidors que no tenen dedicació ni 
exclusiva ni parcial, per les assistències als Plens, s’igualin sense diferenciar si es tracta 
de plens ordinaris o extraordinaris, atès que sovint hi ha igual o més matèries a preparar-
se en un ple extraordinari que en un d’ordinari. 

Vist que a la sessió de 15 de juny de 2015 es va aprovar una indemnització de 150 per 
assistència a plens ordinaris, i de 50 euros per assistència a plens extraordinaris. 

S’acorda per unanimitat:  

FIXAR les indemnitzacions a regidors sense dedicació, a 150 euros per assistència a 
plens, tant si es tracta d’ordinari o extraordinari. 
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5. MOCIÓ SOMESCOLA 
 
S’acorda per unanimitat adherir-se al manifest de SOMESCOLA i de suport a la 
consolidació, protecció i millora del model educatiu català i de la seva aportació als 
valors democràtics i a la cohesió social. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 15,30 hores, i com a 
secretària redacto aquesta acta i dono fe dels acords adoptats. 
 
    L’Alcalde                                                                           La Secretària  
 
 
 
Rufino Guirado Iruela                         Pilar Blasco Prim 


