ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DATA
14 DE DESEMBRE 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 ACCIDENTAL
MARINA FAGELLA ARANDA
A la Casa Consistorial de Vall-llobrega, essent les 14:30 hores del dia 14 de desembre
de 2018, sota la presidència del senyor alcalde i amb l’assistència de la secretària
accidental, 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 PRESSUPOST EXERCICI 2019.
Vist l’expedient de confecció del pressupost municipal exercici de 2018
Es proposa al Ple:
PRIMER: APROVAR inicialment el Pressupost general de la Corporació per un
import de 1.115.450,00 euros, les bases d’execució d’aquest i la plantilla comprensiva
de tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral per l’exercici de
2019.
SEGON: OBRIR un període d’exposició pública, d’acord amb allò establert a l’art.
169.1 de la llei reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004 de 5 de març, de quinze
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’edicte en el Butlletí oficial
de la Província, perquè els interessats puguin presentar al·legacions i suggeriments.
TERCER: ENTENDRE-HO aprovat definitivament cas de no presentar-se cap
al·legació.
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Obert debat sobre el tema, la regidora S. García diu que el Pressupost de 2019 és una
continuïtat dels pressupostos anteriors i que no hi veu gaires variacions i pregunta per
què s’han estimat més ingressos en l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i
l’Alcalde li respon que és degut a que s’han requalificat algunes construccions com per
exemple barraques. S. García també pregunta per l’augment de recaptació en l’impost
de vehicles i l’Alcalde li contesta que perquè s’han donat d’alta nous vehicles i s’ha
estimat un augment d’aquest impost. També pregunta la S. García perquè s’ha estimat
una disminució de 4.000 € dels ingressos en concepte de “Taxa escola bressol” i la
regidora E. Pallí li contesta que perquè en funció dels nens i nenes matriculats s’ha
estimat aquesta disminució. Així mateix també comenta que ha vist que les subvencions
han disminuït i l’Alcalde li contesta que només es poden integrar en el pressupost les
subvencions que és té per segur que es rebran i que ara per ara són les que estan
contemplades en el pressupost.
Quan al pressupost de despeses, S. García comenta que veu que els sous i salaris del
personal laboral, de la llar d’infants i del personal funcionari han augmentat en 33.800 €
i l’Alcalde li contesta que es deu a les puges que s’han produït conforme a la Llei.
També diu que les despeses de “Reparació i manteniment vialitat” han disminuït
considerablement i l’Alcalde li respon que ......... També diu que ha disminuït la partida
de despeses de “Enllumenat públic” i el regidor O. Izquierdo li contesta que es degut a
que en exercicis anteriors s’ha invertit en canvi de lluminàries més eficients i això ha
repercutit en un estalvi energètic. S. Garcia pregunta per què els ingressos disminueixen
en la partida de “Subvenció llar d’infants” i la regidora E. Pallí contesta que perquè
aquesta subvenció va condicionada al nombre d’alumnes matriculats al centre i que en
funció d’això s’atorga més o menys import de subvenció. S. Garcia per què la partida de
despeses de “Contracte prestació de serveis transport públic” ha augmentat 10.000 € i
l’Alcalde li contesta que es preveu pel proper any que finalment es porti a terme el
conveni amb els municipis de Palamós i Calonge-Sant Antoni de transport públic.
També diu la S. García que la partida de “Despeses diverses” té un nom molt genèric, i
que és dificultós saber exactament que hi entra, l’Alcalde li respon que entren despeses
que no tenen una partida específica o d’imports no gaire alts i que no se solen repetir
cada any. També pregunta per la partida “Serveis de recaptació” que què hi entra i
l’Alcalde li respon que són despeses dels Serveis de recaptació del Consell Comarcal, ja
sigui per les liquidacions mensuals o bé per altes o modificacions. Així mateix, pregunta
per què la partida de “Serveis Socials” desapareix i l’Alcalde contesta que és degut a
que a partir d’ara serà el Consell Comarcal qui gestionarà directament aquest tema.
També pregunta la S. García que en què consisteix la partida de “Arranjament Sala
Polivalent” i l’Alcalde respon que són les despeses d’insonorització de l’Espai
Polivalent.
També demana la regidora S. Garcia en què consisteix la inversió en edifici ajuntament
que consta al pressupost de despeses i l’Alcalde respon que és per a despatxos nous,
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canviar la ubicació de la Sala de Plens i de la biblioteca. Demana també en què
consistirà la inversió en arranjament de la Plaça Països Catalans, el regidor A. Gironès
també s’interessa pel tema i l'Alcalde explica que els treballs es realitzaran per fases i
que aquest any correspondrà a la Fase 1.

A. Gironès, en explicació de vot, diu que s’absté perquè aquest any com a mínim els hi
han presentat amb una antelació suficient i que ha hagut bona intenció per par de l’equip
de govern, però que no obstant continua dient que li agradaria tal i com ha proposat
altres anys de poder participar en l’elaboració d’aquests Pressupostos i que si hagués
estat així hagués votat favorablement, però en aquest cas s’absté perquè són els
pressupostos de l’equip de govern, no d’ells. L’Alcalde li contesta que no són uns
pressupostos d’ells sinó de tots. V. Cebrià diu el mateix que l’A. Gironès. S. García diu
que haurien de comptar amb la participació ciutadana per a la seva elaboració i
l’Alcalde respon que la ciutadania en altres casos no participa com per exemple en la
presentació del projecte de la Plaça dels Països Catalans, que no va assistir gent.
A continuació, es procedeix a la votació que dóna el resultat dels vots a favor del grup
de CIU i l’abstenció d’ERC i JxV.

2.- ADHERIMENT A LA COMPRA AGREGADA D’ELECTRICITAT.
Es proposa adherir a l’Ajuntament de Vall-llobrega a l’Acord marc de subministrament
elèctric en baixa i alta tensió de l’ACM-CCDL amb l’empresa adjudicatària Endesa
Energia SAU.
A continuació, es procedeix a la votació que dóna el resultat dels vots a favor del grup
de CIU i JxV i l’abstenció d’ERC.

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.
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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 accidental

Marina Fagella Aranda
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