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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 10/2010 
Caràcter: extraordinària 
Data: 3 de novembre de 2010 
Horari: de 19:05 a 19:15 hores 
Lloc: Sala de plens 
 
Hi assisteixen: 
Santiago Pons i Tous, alcalde (PSC-PM) 
Lídia Bargas i Musoy, primera tinenta d'alcalde (CiU) 
Joan Salvadó i Roig, segon tinent d'alcalde (PSC-PM) 
Eugeni Coll i Rovira, regidor (CiU) 
Enric Dalmau i Febré, regidor (UP-AM) 
Santiago Llort i Domènech, regidor (CiU) 
Olga Resina i Pelfort, regidora (PSC-PM) 
 
Actua de Secretari el Sr. Ramon Conillera i Marçal. 
 
Es reuneix, per tant, amb el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, ja que hi assisteixen 
set regidors dels set que, de fet i de dret, componen l'Ajuntament, acomplint-se el previst en els articles 
46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; 98.c) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; i 90.1 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions. 
 
Declarada oberta la sessió per ordre del Sr. Alcalde, es passa a tractar els assumptes inclosos a l'ORDRE 
DEL DIA. 
 
 
1r.- Modificació de l'ordenança fiscal T-18 Taxa per aprofitament especial del domini públic local a 
favor d'empreses explotadores de servei de telefonia mòbil – Aprovació provisional 
 
L'Ajuntament pretén modificar la Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses 
explotadores de servei de telefonia mòbil, d'acord amb el que estableix l'article 15 i següents 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. 
 
El secretari interventor ha elaborat una proposta de la modificació a fer en l'ordenança fiscal i l'informe tècnic 
i econòmic. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de la següent ordenança fiscal: 
 
T-18 Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de servei de 
telefonia mòbil 
 
Segon.- Sotmetre aquest acord i el text de l'ordenança fiscal modificada que s'hi annexa a informació 
pública durant un període de trenta dies, comptats des del següent al de la seva publicació en el BOP de 
Tarragona, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les al·legacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap al·legació, s'entendrà 
definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional, publicant-se tot seguit en el BOP de Tarragona l'acord 
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elevat a definitiu i el text íntegre de la modificació aprovada, la qual entrarà en vigor el dia 1 de gener del 
2011 i regirà mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 
 
Acabats tots els punts de l'ordre del dia, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
 
 Vist i plau 
El secretari El president 
 
 
 
Ramon Conillera i Marçal Santiago Pons i Tous 
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