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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 08/2011 
Caràcter: extraordinària 
Data: 2 de setembre de 2011 
Horari: de 22:14 a 22:25 hores 
Lloc: Sala de plens 
 
Hi assisteixen: 
Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa (CiU) 
Eugeni Coll i Rovira, primer tinent d'alcalde (CiU) 
Joan Llurba i Borrull, segon tinent d'alcalde (CiU) 
Maria Rosa Domènech i Lladó, regidora (PSC-PM) 
Joan Pons i Mariné, regidor (CiU) 
Josep Maria Planas i Pujol, regidor (PSC-PM) 
Llorenç Torruella i Ramiro, regidor (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 arts. 46.2 c) 
de la Llei 7/85, 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 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions. 
 
Declarada oberta la sessió per ordre de la Sra. Alcaldessa, es passa a tractar els assumptes inclosos a 
l'ORDRE DEL DIA. 
 
1r.- Reglament regulador del mercat setmanal i la venda ambulant – Aprovació inicial 
 
ANTECEDENTS 
 
Aquest Ajuntament pretén aprovar un reglament que reguli el mercat setmanal i la venda ambulant. 
 
El secretari interventor va redactar un projecte de reglament, el text del qual s'ha donat a conèixer a tots els 
membres de la corporació. 
 
El secretari interventor ha emès un informe relatiu al procediment d'aprovació i a l'adequació del contingut 
del reglament que es proposa a la normativa reguladora de la matèria. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Articles 4.1.a), 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Articles 8.1.a) i 178 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. 
 
Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals 
 
INTERVENCIONS 
 
El Sr. Josep M. Planas i Pujol, regidor del grup polític Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal 
– PSC-PM, manifesta que el seu grup està en desacord amb el contingut de l'article 9 del Reglament 
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regulador del mercat setmanal i la venda ambulant, on s'especifica que el mercat només es podrà realitzar 
durant els divendres laborables de cada setmana i no es contempla la possibilitat de celebrar-lo els dimarts 
de l'època d'estiu, tal com ara es realitza. 
 
Aquest desacord ve motivat per les següents raons: 
 

1. Creiem que la celebració de l'esmentat mercat contribueix a la regulació dels preus de mercat. 
 

2. El mercat atreu molta clientela que es desplaça des de diversos pobles vorans i constitueix un 
atractiu turístic del poble. 
 

3. Creiem que els comerços fixes del poble, lluny de perdre volum de vendes, més aviat surten 
beneficiats per la presència al poble de compradors procedents d'altres indrets. 

 
ACORD 
 
El Ple de la corporació, amb quatre (4) vots a favor del grup de CiU i amb tres (3) vots en contra del grup del 
PSC-PM. 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament regulador del mercat setmanal i la venda ambulant. 
 
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant anunci que s'ha de fixar en el tauler 
d'anuncis d'aquest Ajuntament i s'ha de publicar al butlletí oficial de la província, al DOGC i a un diari, per un 
període de trenta dies, per tal que els interessats puguin formular reclamacions i al·legacions. 
 
Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, aquest acord d'aprovació inicial 
esdevindrà definitiu. En aquest cas, l'acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre del Reglament s'han 
de publicar al tauler d'anuncis de la corporació i al butlletí oficial de la província. També s'ha de publicar al 
DOGC la referència del butlletí de la província en què es publica el text íntegre. 
 
2n.- Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials– Aprovació provisional 
 
L'Ajuntament pretén establir l'Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials, d’acord amb 
el que es disposa a l'article 15 i següents i a l'article 58 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 l'ordenança fiscal esmentada. 
 
El Ple de la corporació, unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment l'Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials. 
 
Segon.- Sotmetre aquest acord i el text de l'ordenança fiscal 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 elevat a definitiu i el 
text íntegre de l'ordenança aprovada, moment en que entrarà en vigor. 
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2n.- Moció de suport al Correllengua 2011 – Aprovació 
 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries. 
 
Atesa la necessitat d'assolir la plena normalitat del català arreu del territori, convertint-la en la llengua 
vehicular i comuna de la nostra societat i en l'element d'integració de les persones nouvingudes. 
 
Atesa la consolidació que després de deu anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al 
suport d'ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general. 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua catalana (CAL), organitzadora del 
Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els municipis i comarques de parla 
catalana. 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Donar suport al Correllengua 2011 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena 
normalització de l'ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. 
 
Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el Correllengua i aportar la 
infraestructura i l'ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades. 
 
Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d'aquesta corporació. 
 
Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la Coordinadora d'Associacions per la 
Llengua i encaminades a facilitar l'apropiació i l'ús del català oral entre persones i col·lectius, i especialment 
entre la població nouvinguda. 
 
Cinquè.- Fer una aportació econòmica general de 100,00 euros per a l'organització dels actes i el bon 
funcionament del Correllengua 2011. 
 
Sisè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua catalana 
(CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos 08014 de Barcelona, i als organitzadors del pas del Correllengua 
pel municipi. 
 
Acabats tots els punts de l'ordre del dia, l'alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
 
 Vist i plau 
El secretari L'alcaldessa 
 
 
 
Ramon Conillera i Marsal Lídia Bargas i Musoy 
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