
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

CELEBRADA  EL DIA 10 DE MAIG DE 2012  

 

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  14,30 hores del dia 10 de maig de 2012, 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 

extraordinari segons estableix l’ordre del dia.  

 

1. APROVACIÓ FORMALITZACIÓ CRÈDIT 

 

Ates que per part del Ministerio de Hacienda ha estat informat favorablement el PLA 

D’AJUST aprovat i presentat per aquest Ajuntament. 

Atesa la necessitat de procedir ara , d’acord amb allò establert al RD 4/2012, a sotmetre 

a aprovació del Ple l’operació de crèdit corresponent. 

S’adopta el següent  ACORD: 

Primer: APROVAR I ACOLLIR-NOS a l’operació de crèdit ICO que es formula des 

del Govern Central, d’una durada de deu anys, amb dos anys de carència. L’import és 

de 515.571,20 euros 

Segon: Facultar a l’Alcalde per signar i efectuar els tràmits que fossin necessaris pel 

compliment d’aquest acord i actuar en aquest sentit com apoderat de l’Ajuntament 

S’aprova per unanimitat de tots els grups. 

 



2. ORDENANÇA SOBRE SOROLLS 

Atesa la necessitat de regular aquesta qüestió en el municipi,  

S’adopta el següent acord:  

Primer.- APROVAR provisionalment l’ordenança de sorolls i vibracions acústiques 

Segon.- EXPOSAR-HO al públic per termini de trenta dies, d’acord amb allò exposat a 

l’art. 63 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 

Serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin presentar-hi reclamacions i /o 

suggeriments. I si transcorregut aquest termini no es presenten al·legacions , l’acord 

provisional s’entendrà aprovat definitivament i es publicarà el text íntegre a efectes de 

general coneixement. 

Queda aprovat per unanimitat de tots els grups. 

  

I no havent-hi més assumptes a tractar, essent les 15,00 hores, l’Alcalde aixeca la sessió de la 

qual com a secretària estenc la present acta. 

 

Dono Fe                                                                                     Vist i Plau 

La Secretària                                                                               L’Alcalde 

 

 

 


