
ACTA DEL PLE DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  
DE 1ª CONVOCATÒRIA  DEL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2013 

 
 
 

 
 
La Granada el dia 29 d’octubre de 2013 essent dos quarts de 9 del vespre (20:30 h), a la Sala 
de Sessions de la Casa de la Vila, es celebra sessió extraordinària de 1ª convocatòria, 
presidida per l'Alcalde-President Sr. Joan Iniesta Zarza del Partit dels Socialistes de Catalunya- 
Progrés Municipal (PSC-PM), assisteixen a la mateixa el 1r Tinent d’Alcalde Sr. Joan Cols 
Canals, el 2n Tinent d'Alcalde Sr. Carles Tello Luján  i els Regidors Sr. Miguel Angel Sanz 
González i Sr. Jose Puga León del grup de Convergència i Unió (CiU), Sr. Diego Díez de los 
Ríos Sánchez, Sra. Mercè Villar Pausas i Sra. Sara Murillo Aguirre del grup d’Entesa pel 
Progrés Municipal (EPM). 
 
Es fa constar l’absència justificada del Sr. Joan Amat Domènech del grup d’Entesa pel Progrés 
Municipal (EPM). 
 
Assistits per la Secretària Sra. Carme Jounou Torrent, que certifica.  
 
 
Oberta la sessió i comprovat el quòrum d'assistència necessària per a què pugui ser iniciada, 
es procedeix a conèixer els diversos assumptes inclosos en l'ordre del dia.  
 

 

1- HISENDA. 
 
1.1- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES 

FISCALS PER L’ANY 2014. 

 
Presenta aquest punt el regidor d’Hisenda Sr. Carles Tello Luján, explicant que tot i l’esforç que 
això suposa, l’equip de govern ha decidit la congelació dels impostos i les taxes per l’any 2014. 
 
Únicament es preveu la regularització de les següents ordenances:  
 
 

- Ordenança fiscal núm. 6. Taxa per expedició de docu ments administratius. 
 
A l’art. 7è. Tarifes, afegir-hi la següent: 
  

 Expedició de targeta d’armes: 15 €. 
 
 

- Ordenança fiscal núm. 22. Taxa per la utilització d ’edificis i altres espais 
municipals.  

A l’art. 4t. Quota tributària. En l’apartat d’utilització de la Sala de Plens per cerimònies, 
afegir el següent: 
  
“ Quan el nombre d’assistents ho permeti l’acte podrà tenir lloc a un despatx polivalent, 
amb una tarifa de 50 euros.” 

 
 

- Ordenança fiscal núm. 23. Taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal. 

A l’art. 4t. Quota tributària. S’ha d’afegir:  
 
 
 



- Pensionistes i jubilats de més de 60 anys : 
Residents a la Granada: Entrada gratuïta. 
No residents: 50 % dels imports de totes les tarifes. 

 
Aquestes serien les úniques modificacions a les Ordenances Fiscals per l’any 2014. 
 
Agraeix el suport que en la Comissió d’Hisenda celebrada ahir, varen donar el grup de 
l’oposició d’EPM a la proposta. 
 
Intervé el Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez, portaveu del grup de l’oposició dient que estan 
d’acord amb la proposta de congelació dels impostos i les taxes pel proper any. És evident que 
això no es pot fer sempre, ja que l’Ajuntament ha de cobrir els serveis, però també és cert que 
en temps difícils l’administració ha de fer un esforç. 
 
Intervé ara l’Alcalde-President Sr. Joan Iniesta Zarza, dient que han de pensar també que 
aquesta congelació d’impostos i taxes els condicionarà el pressupost 2014, hauran d’ajustar 
molt les despeses ordinàries com subvencions i altres aportacions a l’esforç que ara estan fent.  
 
Després d’això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer: Aprovar provisionalment per l’any 2014 i següents la modificació de les ordenances 
fiscals recollida més amunt. 
 
Segon:  Exposar al públic l’anterior acord durant un termini de 30 dies hàbils mitjançant la seva 
publicació al BOPB i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. 
 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord 
adoptat restarà definitivament aprovat. 

 
Es procedeix a la votació de la proposta i s’aprova per unanimitat, amb 8 vots; 1 del PSC-PM, 4 
de CiU i 3 d’EPM. 
 
 
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, l’Alcalde-President aixeca la sessió essent les 9 del 
vespre (21 h) i signa la present juntament la Secretària, que certifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


