
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

  
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
 Núm.:  10/06. 
 Data:  Dijous, 30 de setembre de 2010. 
 Caràcter: Ordinari. 
 Convocatòria: Primera. 

Horari: De ¾ menys 5 minuts de 9 del vespre fins a ¾ de 10 del vespre. 
 Lloc:  Sala de Plens de la Casa de la Vila. 
 
RELACIÓ D’ASSISTENTS:     
 

Sra. Esther Pagès i Ayats: Alcaldessa. Regidora d’Educació, Serveis 
Generals i Seguretat (PSC-PM).  

Sr. David Espuña i Colomer: 1r Tinent d’Alcalde. Treseror-Recaptador. Regidor 
d’Economia i Hisenda, Promoció Econòmica i 
Festes (PSC-PM). 

Sr. Miquel Costa i Juárez: 2n Tinent d’Alcalde. Regidor de Joventut, Esports i 
Turisme (PSC-PM). 

Sr. Carles Ibáñez i Font: 3r Tinent d’Alcalde. Regidor d’Urbanisme, Obres 
Públiques i Medi Ambient (PSC-PM). 

Sra. Anna M. Ibáñez i Somovilla: Regidora de Cultura (PSC-PM).  
Sra. M. Elena Marín i García: Regidora de Salut i Acció Social (PSC-PM).  
Sr. Josep Pujol i Colom: Regidor (CiU). S’incorpora al punt segon. 
Sr. Albert Costa i Marcé: Regidor (CiU).  
Sr. Josep M. Batlle i Ferran: Regidor (CiU). 
Sr. Josep Rovira i Jofre:  Secretari-Interventor. 

 
Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, la Sra. Alcaldessa obre la sessió, declarada pública, per tractar els 
assumptes inclosos en l’Ordre del dia de la convocatòria: 
 
1.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm. 10/05, de 15 de juliol de 2010. 
2.- Comunicacions d’Alcaldia. 
3.- Proposta d’aprovació de la fixació de les dues festes locals del municipi per a l’any 2011. 
4.- Proposta d’aprovació del “Conveni de col.laboració entre el Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació” i l’Ajuntament de les Preses per fixar mitjans electrònics 
com a preferents en les comunicacions CECAT – Ens locals”. 
5.- Proposta d’aprovació inicial de la 1a revisió del Manual d’actuació per a incendis forestals, 
del Programa d’implantació i manteniment del Manual revisat, i del document Annexos 
generals del Manual revisat. 
6.- Proposta d’aprovació de declarar deserta la licitació, per procediment obert (diversos 
criteris d’adjudicació), del contracte de serveis per a la gestió del Centre de Formació de la 
cuina tradicional de la Garrotxa i Restaurant l’Òliba. 
7.- Proposta d’aprovació provisional de l’expedient per a la imposició i supressió d’impostos, 
taxes i/o contribucions especials i per a l’aprovació del Text refós de les corresponents 
Ordenances fiscals reguladores per a l’any 2011. 
8.- Proposta d’aprovació inicial de les Ordenances de preus públics per a 2011.  
9.- Acords d’urgència. 
10.- Precs i preguntes. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
La Sra. Alcaldessa obre la sessió i procedeix a entrar en el primer punt de l’Ordre del dia. 
 
1.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm. 10/05, de 15 de 
juliol de 2010. 
 
La Sra. Alcaldessa demana als assistents si tenen alguna objecció a fer respecte l’acta de la 
sessió ordinària núm. 10/05, de 15 de juliol de 2010, la qual els va ser entregada. Ningú 
objecta res. A la vista d’això, el Ple, per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es 
presents, llevat de la regidora Sra. Anna M. Ibáñez i del regidor Sr. Josep M. Batlle, els quals 
s’abstenen perquè no van ser presents a la citada sessió), ACORDA:  
 

Primer.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària núm. 10/05, de 15 de juliol de 2010. 
 
2.- Comunicacions d’Alcaldia. 
 
La Sra. Alcaldessa comunica al Ple que, en el DOGC de 22 de setembre de 2010, es publica 
l’aprovació definitiva de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries, relativa a un 
equipament comunitari de caràcter turístic, amb la qual cosa ja és plenament vigent. 
 
La Sra. Alcaldessa exposa que dissabte dia 2, a les 5 de la tarda, s’inagura el nou dispensari 
amb l’assistència de la Consellera Sra. Marina Geli i que tots els regidors/es hi estan 
convidats/des.  
 
També fa avinent que la Generalitat ha suplementat en 80.000,00 euros l’aportació al projecte 
del PUOSC 2011 “Habilitació de la casa consistorial per a Arxiu municipal i per a oficines (fase 
1)”, comportant una aportació final de 140.000,00 euros. 
 
Finalment comunica al Ple que s’ha rebut la notificació de la sentència del Jutjat contenciós 
núm. 2 de Girona (RE núm. 1144, de 21 de setembre de 2010) relativa al recurs ordinari 
305/2005, interposat pel Sr. Josep Castells Obrador contra l’acord de Ple de l’Ajuntament de 
les Preses de data 25 d’abril de 2005, on es van desestimar les al.legacions del demandant i 
es va aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària “Ubicació d’una estació base de 
telefonia i adequació de l’accessibilitat a l’àrea d’equipaments de la Costa de Sant Sebastià”, 
el qual també incloïa la relació de béns i drets a expropiar. La sentència desestima el recurs 
contenciós-administratiu impugnat i declara ajustats a dret els actes administratius impugnats. 
 
3.- Proposta d’aprovació de la fixació de les dues festes locals del municipi per a 
l’any 2011. 
 
La Sra. Alcaldessa presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
”Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de la fixació de les dues festes locals del municipi per a l’any 2011. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a la fixació de les dues festes locals del municipi per a l’any 2011. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
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Vist l’escrit dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Girona (RE núm. 1141, de 20 
de setembre de 2010), demanant que l’Ajuntament, abans del proper 30 de setembre, proposi les 
dues festes locals d’aquest municipi per a l’any 2011. 
 
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les 14 festes laborals, dues 
seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que les dues festes locals 
seran fixades per Ordre del Conseller/a de Treball, a proposta dels municipis respectius. 
 
Atès que l’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat per Ple, tal com estableix l’article 46 del 
Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de feina, jornades 
especials i descansos. 
 
Vist que es consideren adients els dies 8 de setembre de 2011 (dijous) i 7 d’octubre de 2011 
(divendres) per ser establerts com a festes locals del municipi per a l’any 2011. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
 
 Primer.- Proposar al Departament de Treball de la Generalitat que fixi els dies 8 de 
setembre de 2011 (dijous) i 7 d’octubre de 2011 (divendres) per ser establerts com a festes 
locals del municipi per a l’any 2011. 
 
 Segon.- Comunicar aquest acord als Serveis Territorials del Departament de Treball a 
Girona”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
4.- Proposta d’aprovació del “Conveni de col.laboració entre el Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació” i l’Ajuntament de les Preses 
per fixar mitjans electrònics com a preferents en les comunicacions CECAT – 
Ens locals”. 
 
La Sra. Alcaldessa presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
”Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació del “Conveni de col.laboració entre el Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació i l’Ajuntament de les Preses per fixar mitjans electrònics com a 
preferents en les comunicacions CECAT – Ens locals”. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació del “Conveni de col.laboració entre el Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació i l’Ajuntament de les Preses per fixar mitjans electrònics 
com a preferents en les comunicacions CECAT – Ens locals”. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vista la proposta de “Conveni de col.laboració entre el Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació i l’Ajuntament de les Preses per fixar mitjans electrònics com a 
preferents en les comunicacions CECAT – Ens locals”, presentada pel Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació en data 1 de juliol de 2010 (RE núm. 863). 
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Atès que l’article 71 del Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació determina que el CECAT (Centre de Coordinació 
Operativa Catalunya) té, entre d’altres funcions, la de notificar l’activació i desactivació dels 
plans d’emergència especial i del Pla d’emergència territorial de Catalunya als organismes 
que aquest documents prevegin, així com facilitar informació a les autoritats i als grups 
actuants i entitats que gestionen l’emergència. 
 
Atès que l’article 48 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya estableix 
que l’alcaldia és l’autoritat superior de protecció civil en l’àmbit municipal. 
 
Atès que l’article 27.7 de la Llei estatal 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics disposa que “les Administracions Públiques utilitzaran 
preferentment mitjans electrònics en les seves comunicacions amb altres Administracions 
Públiques. Les condicions que regiran aquestes comunicacions es determinaran entre les 
Administracions Públiques participants”. 
 
Vist que aquest conveni té per objecte establir el correu electrònic com a mitjà preferent de 
comunicació entre el CECAT i l’Ajuntament. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
 

Primer.- Aprovar el “Conveni de col.laboració entre el Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació i l’Ajuntament de les Preses per fixar mitjans electrònics com a 
preferents en les comunicacions CECAT – Ens locals”, presentada pel Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació en data 1 de juliol de 2010 (RE núm. 863). 

 
Segon.- Facultar la Sra. Alcaldessa per a la signatura de tots els documents necessaris 

per implementar el present acord”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
5.- Proposta d’aprovació inicial de la 1a revisió del Manual d’actuació per a 
incendis forestals, del Programa d’implantació i manteniment del Manual revisat, 
i del document Annexos generals del Manual revisat. 
 
La Sra. Alcaldessa presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació inicial de la 1a revisió del Manual d’actuació per a incendis forestals, del 
Programa d’implantació i manteniment del Manual revisat, i del document Annexos generals del 
Manual revisat. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació inicial de la 1a revisió del Manual d’actuació per a incendis 
forestals, del Programa d’implantació i manteniment del Manual revisat, i del document Annexos 
generals del Manual revisat. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
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Vist que, dins del Pla de protecció civil del municipi, el SIGMA ha dut a terme la 1a revisió del 
Manual d’actuació per a incendis forestals, del Programa d’implantació i manteniment del Manual 
revisat, i del document Annexos generals del Manual revisat, d’acord amb els exemplars que 
consten a l’expedient. 
 
Ateses les determinacions dels articles 17.2 i 18.4 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de 
protecció civil de Catalunya, i del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova 
l’estructura del contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil 
municipals. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
 

Primer.- Aprovar inicialment la 1a revisió del Manual d’actuació per a incendis forestals, 
del Programa d’implantació i manteniment del Manual revisat, i del document Annexos generals 
del Manual revisat, d’acord amb els exemplars que consten a l’expedient. 

 
Segon.- Sotmetre-la a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del 

dia següent a la publicació de l’edicte al BOP de Girona, perìode durant el qual podrà ser 
examinada a la Secretaria de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic, i formular-hi al.legacions, 
les quals seran resoltes pel Ple. En cas de no presentar-se’n cap, la 1a revisió del Pla quedarà 
definitivament aprovada, sense necessitat d’adoptar cap nou acord. 

 
Tercer.- Fer tramesa, posteriorment, de la 1a revisió del Manual d’actuació per a incendis 

forestals, del Programa d’implantació i manteniment del Manual revisat, i del document Annexos 
generals del Manual revisat a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya als efectes de la seva 
homologació”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
6.- Proposta d’aprovació de declarar deserta la licitació, per procediment obert 
(diversos criteris d’adjudicació), del contracte de serveis per a la gestió del 
Centre de Formació de la cuina tradicional de la Garrotxa i Restaurant l’Òliba. 
 
La Sra. Alcaldessa presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de declarar deserta la licitació, per procediment obert (diversos criteris 
d’adjudicació), del contracte de serveis per a la gestió del Centre de Formació de la cuina 
tradicional de la Garrotxa i Restaurant l’Òliba. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a la licitació, per procediment obert (diversos criteris d’adjudicació), del 
contracte de serveis per a la gestió del Centre de Formació de la cuina tradicional de la Garrotxa i 
Restaurant l’Òliba. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 



 
 
 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Ple ordinari 10/06, de 30 de setembre de 2010 
 

 5

Vist que el Ple municipal, en la sessió d’11 de juny de 2009, va aprovar els “Plecs de 
clàusules administratives particulars i d’explotació per a la licitació, per procediment obert 
(diversos criteris d’adjudicació), del contracte de serveis per a la gestió del Centre de 
Formació de la cuina tradicional de la Garrotxa i Restaurant l’Òliba”, de titularitat municipal i 
ubicat a la planta primera de l’edifici polivalent ubicat al carrer President Josep Tarradellas, 5, 
1r, i va convocar la corresponent licitació. 
 
Vist que els referits acords es van publicar en el BOP núm. 122 (28 de juny de 2010), en el 
DOGC núm. 5658 (28 de juny de 2010), en el Perfil del contractant de l’Ajuntament (28 de juny 
de 2010) i en el Tauler d’anuncis (28 de juny de 2010), per un període de 20 dies hàbils, a 
efectes de presentació de reclamacions, al.legacions o suggeriments als Plecs, i per un 
període de 26 dies naturals per a la presentació de proposicions. 

 
Vist que, transcorregut el termini de 20 dies hàbils (fins al 21 de juliol de 2010), no es va 
presentar cap al·legació ni cap reclamació en el Registre General d’aquest Ajuntament. 
 
Vist que, transcorregut el termini de 26 dies naturals (fins al 24 de juliol de 2010), no es va 
presentar cap oferta en el Registre General d’aquest Ajuntament. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
 

Primer.- Declarar deserta la licitació, per procediment obert (diversos criteris 
d’adjudicació), del contracte de serveis per a la gestió del Centre de Formació de la cuina 
tradicional de la Garrotxa i Restaurant l’Òliba”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
7.- Proposta d’aprovació provisional de l’expedient per a la imposició i 
supressió d’impostos, taxes i/o contribucions especials i per a l’aprovació del 
Text refós de les corresponents Ordenances fiscals reguladores per a l’any 
2011. 
 
La Sra. Alcaldessa presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació provisional de l’expedient per a la imposició i supressió d’impostos, taxes i/o 
contribucions especials i per a l’aprovació del Text refós de les corresponents Ordenances fiscals 
reguladores per a l’any 2011. 
 
Expedient:  
 
Aprovació de la modificació de l’expedient per a la imposició i supressió d’impostos, taxes i/o 
contribucions especials i per a l’aprovació del Text refós de les corresponents Ordenances fiscals 
reguladores per a l’any 2011. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vista la Providència de l’Alcaldia, de data 6 de setembre de 2010, on l’Alcaldia sol.licitava a 
Secretaria que emetés informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir per a la 
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modificació de les Ordenances fiscals per a l’any 2011, informe emès en data 9 de setembre de 
2010. 
 
Vista la Providència de l’Alcaldia, de data 10 de setembre de 2010, on es disposava: 
 

“Primer.- Incoar expedient per a la imposició i supressió d’impostos, taxes i/o contribucions especials 
i per a l’aprovació del Text refós de les corresponents Ordenances fiscals reguladores per a l’any 2011. 
 

Segon.- Sol.licitar informes tècnic-econòmics en els quals es posi de manifest la relació detallada 
dels motius que han portat a la necessitat de modificar l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost i es posi 
de manifest el valor de mercat (en el supòsit de la taxa d’utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic) o la previsible cobertura del cost (en el supòsit de la taxa per a la prestació d’un servei o 
realització d’una activitat)”. 
 
Vistos els informes tècnic-econòmics respecte la modificació de les Ordenances fiscals 
reguladores dels diversos tributs municipals per a l’any 2011. 
 
Vist que, per Providència d’Alcaldia, de data 14 de setembre de 2010, es va sol.licitar a 
Secretaria que redactés, en base a les directrius marcades per l’Equip de Govern municipal, 
les corresponents Ordenances fiscals reguladores dels diversos tributs municipals per a l’any 
2011. 
 
Vist el Text refós (amb la redacció que consta a l’expedient) de les corresponents Ordenances 
fiscals reguladores que estaran vigents a partir de l’1 de gener de 2011. 
 
Vistos els corresponents estudis i informes. 
 
Ateses les determinacions dels articles 15 al 38, 56 a 110 i disposició addicional segona del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL); dels articles 22.2.e), 47.1 i 106 a 108 de la Llei 
estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); dels articles 
52.2.f) i 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); de l’article 6 de la Llei estatal 8/1989, 
de 13 d’abril, de taxes i preus públics; de la Llei estatal 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària; i del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General 
de Recaptació. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
 

Primer.- Derogar, amb efectes 1 de gener de 2011, totes les Ordenances fiscals 
municipals vigents i aprovar provisionalment, de conformitat amb el que disposa l’article 17.1 
del TRLRHL, la imposició dels següents impostos, taxes i contribucions especials, així com el 
corresponent Text refós (amb la redacció que consta a l’expedient) de les Ordenances fiscals 
reguladores que estaran vigents a partir de l’1 de gener de 2011 i que són les següents: 

 
- Ordenança fiscal general núm. 1, reguladora de la gestió, la inspecció i la recaptació 
dels ingressos municipals de dret públic. 
- Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre béns immobles. 
- Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques. 
- Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.  
- Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal.lacions i 
obres.  
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- Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana. 
- Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de les contribucions especials. 
- Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per a la tramitació d’expedients de les 
activitats sotmeses al règim d’intervenció integral de l’Administració Ambiental. 
- Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per a la tramitació d’autoritzacions, 
llicències i comunicacions prèvies previstes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats; per a la tramitació de les activitats 
innòcues previstes al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals; per a l’emissió d’informes i la realització de 
controls preventius relatius a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis; i per a la 
tramitació d’autoritzacions i llicències previstes a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de 
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 
- Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per al subministrament d’aigua potable 
al municipi.  
- Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa de clavegueram i connexió a la xarxa. 
- Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per a la realització d’activitats jurídico-
administratives de competència local.   
- Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per a la tramitació d’expedients de 
llicències urbanístiques.   
- Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per a la recollida, tractament i 
eliminació de residus. 
- Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per a la prestacio de serveis en 
cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter local.  
- Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per a activitats al Parc de Pedra 
Tosca.  
- Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per a la tramitació de les inspeccions 
administratives en matèria de salut pública als establiments oberts al públic. 
- Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per la utilització de columnes, 
cartelleres i d’altres instal.lacions, públiques o privades, per a l’exhibició de publicitat.  
- Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini 
públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès 
general. 
- Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de les taxes per ocupació o aprofitament 
especial de la via pública.   
- Ordenança fiscal núm. 21, reguladora de la taxa per a les entrades de vehicles a través 
de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena.  
- Ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la taxa per a la utilització de plaques de gual. 
- Ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la taxa sobre desguàs de canonades i altres 
instal.lacions anàlogues en terrenys d’ús públic.   

 
Segon.- Sotmetre a informació pública l’expedient, de conformitat amb el que disposa 

l’article 17.1 TRLRHL pel termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la 
publicació del corresponent anunci en el BOP i al Tauler d’anuncis de la Corporació. Durant el 
període d’exposició pública, aquells/es que tinguin un interès directe, en els termes previstos a 
l’article 18 del TRLRHL, podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el termini d’informació pública, sense que es presentin 
reclamacions, l’expedient quedarà definitivament aprovat sense necessitat de prendre cap 
altre acord exprés. 
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Tercer.- Publicar al Tauler d’anuncis, a la pàgina web de l’Ajuntament i al BOP l’acord 
definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta categoria, i el text íntegre del Text 
refós de les Ordenances fiscals aprovades definitivament, les quals entraran en vigor l’1 de gener 
de l’any 2011 i regiran mentre no se n'acordi la seva modificació o derogació”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
8.- Proposta d’aprovació inicial de les Ordenances de preus públics per a 2011.  
 
La Sra. Alcaldessa presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació inicial de les Ordenances de preus públics per a 2011. 
 
Expedient:  
 
Aprovació de les Ordenances de preus públics per a 2011. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Atès que l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals (TRLHL) estableix que les entitats locals poden 
establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de 
l’entitat local, sempre que no es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1.b) del 
mateix text legal. 
 
Vist el Text refós (amb la redacció que consta a l’expedient) de les corresponents Ordenances 
reguladores de preus públics que estaran vigents a partir de l’1 de gener de 2011: 

 
- Ordenança general núm. 1, reguladora dels preus públics. 
- Ordenança núm. 2, reguladora dels preus públics de la piscina i del casal i casalet. 
- Ordenança núm. 3, reguladora dels preus públics de la Llar d’Infants. 

 
Ateses les determinacions dels articles 49 i 70.2 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local (LRBRL) i els articles 2.1.e), 41 a 47, 56 i 127 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals (TRLHL). 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
 

Primer.- Aprovar inicialment, de conformitat amb el que disposa l’article 49 de la Llei 
estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), l’establiment de 
preus públics per a la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de 
l’entitat local, així com les següents ordenances corresponents (amb la redacció que consta a 
l’expedient): 

 
- Ordenança general núm. 1, reguladora dels preus públics. 
- Ordenança núm. 2, reguladora dels preus públics de la piscina i del casal i casalet. 
- Ordenança núm. 3, reguladora dels preus públics de la Llar d’Infants. 
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Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública (mitjançant edicte publicat en el 
BOP i exposat en el Tauler d’edictes municipal) i a audiència dels interessats/des, per un 
període de 30 dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació del corresponent 
anunci al BOP. En aquest termini els interessats/des podran examinar l'expedient i els 
projectes d’ordenances i presentar les reclamacions i suggeriments que creguin oportuns. 
Transcorregut el període indicat, i si no hi ha hagut cap reclamació o suggeriment, l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. 
 

Tercer.- Fer constar que el text de les ordenances no entrarà en vigor fins que s’hagi 
publicat íntegrament en el BOP i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils fixat a l’article 
70.2 de la LRBRL. En tot cas, i sempre que s’hagi complert el referit termini, l’entrada en vigor 
de les ordenances serà el dia 1 de gener de 2011”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
9.- Acords d’urgència. 
 
Finalment no s’introdueix cap acord d’urgència. 
 
10.- Precs i preguntes. 
 
Arribats a aquest punt, la Sra. Alcaldessa cedeix la paraula als regidors/es. El regidor Sr. 
Josep M. Batlle demana com està el tema de la variant. La Sra. Alcaldessa comenta que no 
se’n té cap notícia.  
 
El regidor també demana si, a l’Av. Zona Esportiva, es farà la vorera de dos colors, a la qual 
cosa l’Alcaldessa respon que no, que el tros que ha vist era una prova i que la vorera serà de 
color negre.  
 
També sol.licita com està el tema de col.locar reductors de velocitat i senyal d’accés només 
per a veïns al seu carrer (C. Girona). L’Alcaldessa respon que, en els propers dies, han de 
començar les obres per col.locar aquests reductors i s’hi inclou el carrer Girona. Respecte la 
senyal, la Sra. Alcaldessa comenta que no la posaran perquè podria ser un precedent per a 
què molta gent sol.licités que les hi col.loquéssin al seu carrer i, en molts casos, es dificultaria 
el trànsit pel nucli. 
 
El regidor també demana com està el tema dels pisos de lloguer i compravenda de 
l’INCASÒL. La Sra. Alcaldessa respon que ja s’ha resolt la segona convocatòria i que, tot i 
així, encara en quedaran uns 10 de lloguer i que de compravenda no ho sap perquè hi ha gent 
adjudicatària que ha comentat que hi renunciaria. 
 
Finalment el regidor sol.licita, havent-se buidat el dispensari vell (avui és el primer dia que ja 
s’ha treballat des del nou), a què es destinarà el local. La Sra. Alcaldessa exposa que, de 
moment, encara hauran de passar unes quantes setmanes per a què enretirin tot el material 
que hi ha dipositat i que, després, ja pensaran què s’hi farà, tot i que haurà de ser alguna cosa 
relacionada amb les entitats culturals. 
 
El regidor Sr. Josep Pujol fa el prec que es pintin les senyals viàries del terra dels carrers 
perquè s’han anat despintant. La Sra. Alcaldessa comenta que ja s’ha començat a fer a la 
Plaça i a altres indrets per part de la Brigada municipal i que, després de la Gala, s’acabarà de 
fer tot. 
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Finalment, el regidor de Festes exposa els actes que se celebraran amb motiu de la Gala de 
les Preses i convida tots els regidors/es a participar-hi. 
 
 
I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió, essent ¾ de 
10 del vespre, i per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta 
acta que signen els assistents i la certifico amb la meva signatura. 
 
 
 
Sra. Esther Pagès   Sr. David Espuña  Sr. Miquel Costa  Sr. Carles Ibáñez   
 
 
 
Sra. Anna M. Ibáñez Sra. M. Elena Marín Sr. Josep Pujol  Sr. Albert Costa   
 
 
 
Sr. Josep M. Batlle  En dono fe - Josep Rovira 


