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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 

CELEBRADA EL DIA 5 D’OCTUBRE DE 2011 

 

 

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  21,00 hores del dia 5 d’octubre de 2011, 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: per part de la regidora Marta 

Martí com a portaveu del Grup de CIU s’indica que a l’acta anterior de 9 de setembre es 

diu que “s’aproven per unanimitat les actes de les sessions extraordinàries dels dies 11 

i 22 de juny un cop corregides les errades materials advertides pel Grup de CIU” i en 

realitat ha de dir que el seu grup  va votar en contra de l’acta, tot i que es corregissin les 

errades, perquè volia comprovar-ho que així es feia. S’indica per part de l’Alcalde que 

la Secretaria ja introdueix els canvis acordats en l’acta anterior, sense que això impliqui 

que s’hagi de retardar la seva aprovació, que va quedar ja efectuada en la sessió de 9 de 

setembre, tot i que es corregirà en l’acta de 9 de setembre que va ser amb els vots en 

contra de CIU i els vots a favor de IC-V i ERC . Indica l’Alcalde que se li passarà copia 

de dites actes perquè pugui comprovar que s’han efectuat les correccions i que així 

mateix, segons indica la Secretaria, són públiques per a tothom a traves del web. 

 

Altres qüestions a esmenar en l’acta de 9 de setembre són, segons indica la Sra. Martí 

que en els punt 5 i 7 hi figura vots a favor del PSC, ERC i IC-V, quan en realitat ha de 

dir IC-V i ERC, ja que la regidora del PSC està incorporada al Grup IC-V. I que l’hora 

de finalitzar no és les 21,30 sinó les 15h. Se sotmet a votació l’aprovació de l’acta de 9 

de setembre incorporant totes les correccions d’esmenes i errades materials indicades 

pel grup de CIU, i queda aprovada amb els vots a favor de IC-V i ERC i el vot en contra 

de CIU. Aquest grup insisteix que no votarà a favor fins que ho vegi corregit, a la qual 

cosa respon l’Alcalde que ja s’ha sotmès a aprovació acordant precisament introduir 

dites correccions i és tasca de la Secretaria donar fe que així es farà.  
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També indica la Sra. Martí que l’esborrany de l’acta el van rebre per mail el mateix dia 

de la sessió. Indica la Secretaria que s’enviarà sempre juntament amb la convocatòria, 

l’esborrany de l’acta impresa en paper, a més d’enviar-la per mail, per tenir la total 

seguretat que els hi arriba correctament. 

 

2. APROVACIÓ FESTES LOCALS 

 

S’acorda per unanimitat aprovar les festes locals pel 2012, que seran els dies 23 de 

gener (dilluns, Sant Vicenç) i 21 de setembre (divendres, Sant Mateu) 

 

3. MODIFICACIÓ ORDENANÇES FISCALS 2012 

 

EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per 

a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 

contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 

necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 

17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de 

servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 

comunicació informativa amb els ciutadans. 

 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  

l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les 

Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 

d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 

proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una 

Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 

municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 

anteriorment. 

 

Ateses les consideracions tècniques econòmiques a què es refereix l’article 25  del text 

refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el 

valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial 

del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 

modificació de les seves tarifes. 

 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 

d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 

l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del 

servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de 

la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
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Per part de la regidora Sra. Pallí s’explica que els elements que es modifiquen fan 

referència a la quota mensual, la qual serà de 80 euros per a totes les aules en mitja 

jornada i de 160 euros en jornada complerta. Així mateix el preu de menjador amb 

servei de càtering es manté a 120 euros al mes i s’introdueix l’opció de 6,20 euros al dia 

per a aquells mesos que es computi per dies.  

 

Sotmès el tema a votació queda aprovat amb els vots a favor dels Grups de IC-V i ER i 

l’abstenció del Grup de CIU, quedant així aprovats els següents 

A C O R D S 

 

Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la modificació 

únicament dels elements tarifaris continguts en les Ordenances fiscals que a continuació 

es relacionen:   

 

 Reguladora de la Taxa per assistència i estada a la llar municipal d’infants  

 

 

Segon - Els acords definitius en matèria  modificació  d’Ordenances fiscals per a 

l’exercici de 2012, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota 

els criteris següents: 

 

1) Es publicaran integrament els elements tributaris i normatius que es modifiquen  

 

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 

provisionals durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 

publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 

directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 

oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 

reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

 

4.- APROVACIÓ COMPTES GENERALS EXERCICI 2010 

 

Atès  l’expedient d’aprovació de COMPTES GENERALS DE L’AJUNTAMENT 

EXERCICI 2010 

 

Atès l’informe emès per la Comissió Especial de Comptes, en el sentit favorable a la 

seva aprovació, amb els vots favorables dels grups municipals d’IC-V,ERC i abstenció 

de CIU.  

 

Atès allò que disposa l’article 212 del RDL 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’ha exposat al públic (BOP de 18 d’agost 
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2011)  durant el termini de quinze dies hàbils, durant el quals, i vuit dies més, no s’han 

formulat reclamacions davant d’aquest ajuntament 

 

S’ACORDA: 

 

Primer.- Aprovar els comptes generals de l’Ajuntament de l’exercici de 2010 

 

Segon.- Trametre a la Sindicatura de Comptes la documentació del Compte general 

telematicament via EACAT, segons preveu la resolució de 26 d’abril de 2010  

 

El resultat de la votació és dels vots a favor dels Grups IC-V i ERC i abstenció de CIU. 

 

5. MODIFICACIÓ HORARIA PLENS ORDINARIS 

 

S’Acorda per unanimitat modificar els dies i hores dels plens ordinaris que passaran a 

celebrar-se els primers divendres del primer mes de cada trimestre a les 14,30hores. 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

Per part del Grup de CIU, el Sr. Mont pregunta : 

- Per l’ampliació del pont de la Creu fins Can Surroca. Diu l’Alcalde que s’hi arribarà 

segons està projectat. 

- Si hi ha hagut queixes sobre el Skate park. Diu l’Alcalde que ha rebut a un parell de 

persones que tenien queixes al respecte. 

- Per les obres que l’Ajuntament està realitzant, si s’han acabat i si s’ha rebut diners de 

les subvencions. Indica l’Alcalde que s’estan realitzant i que les subvencions es rebran 

al final. 

-  Pont d’en Tallades? Alcalde indica que potser no es faci aquest any, sinó que 

s’acabarà al 2012, perquè s’està parlant amb Palamós per fer una obra conjunta. 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les vint-i-dos hores . 

 

Vist i Plau                                                       En dono fe. 

L’Alcalde                                                        La secretària  

 

 

 

Rufino Guirado Iruela   Pilar Blasco Prim 


