
ACTA DE LA SESSIÓ PÚBLICA DE CARÀCTER EXTRAORDINARI DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE DATA 11 D’ABRIL DE 2022 
 
Caràcter: Extraordinari 
Hora que comença: 17:50 
Hora que acaba: 17:58 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
 
 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
David Morales Campos 
 
També assisteixen, en qualitat de convidats: 
 
Lourdes Martín Montereo 
Felicita Romero Olivares 
 
 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, secretària.  
També hi assisteix Antoni Hierro Medina, interventor municipal 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
ÚNIC.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL 
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS. (PRP2022/368 I PRP2022/367) 
 
1.- PRP2022/368. La Regidoria d’Infància i Joventut i la Regidoria d’Esports organitzen els 
casals del municipi per a l’estiu 2022. Entre dels serveis que s’ofereixen hi ha el de menjador. 
Aquest servei no ha pujat de preu respecte d’anys anteriors i sobretot atenent a una situació 
de pandèmia arrel de la Covid-19 que també va obligar a adaptar la proposta de casals. 
Seguint amb una oferta de casals descentralitzada i atenent al context actual en el qual els 
preus que les empreses ofereixen pel servei s’han encarit, es creu adient pujar 
conseqüentment el preu que s’oferia en anys anteriors. (expedient: 2022/1685). 
 
2.- PRP2022/367. La Regidoria d’Educació, seguint les indicacions del Pla Local d’Educació, 
ha presentat el projecte “Anem a la Piscina” on es valora la viabilitat d’oferir una classe 
d’iniciació al medi aquàtic als alumnes de P5 de les escoles del municipi. L’objectiu del 
projecte és que els alumnes gaudeixin d’una hora d’iniciació de natació a la setmana dins de 



l’horari lectiu. La temporalitat que s’ajusta més al pressupost és d´un trimestre escolar. 
(expedient: 2022/1681). El cost  de l´activitat és de: 
 
Piscina           8.322,00 € 
Transport            5.148€   

  
Cost total         13.470 €  

 
Vistes les propostes dels Regidors d’infància i joventut i d’educació i esports. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació de l’Ordenança General Reguladora dels 
Preus públics, en els següents apartats: 
 

a.- Increment del preu del menú del servei de menjador dels Casals municipals per l’any 
2022, passant de 6.31€ a 6.50€.  
 
b.- Establir el preu públic de 10€ per a les famílies dels alumnes que realitzen 
l´activitat “Anem a la piscina” en concepte de copagament de l´activitat.  

 
Segon.- Exposar al públic l’acord precedent al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler 
d’Edictes de l’Ajuntament per a que durant el termini de trenta dies hàbils comptats des 
del dia següent al de la seva publicació, els interessats puguin examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període sense 
haver-se’n formulat cap, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament. 
 
Tercer.-. En el cas de no haver-se produït reclamacions, publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions introduïdes a les Ordenances, 
les quals entraran en vigor mentre no s’acordi la seva derogació o modificació. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 17:58 de tot el que jo 
com a secretària certifico. 


