
 
       SECRETARÍA 
 
 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FALSET 
SESSIÓ ORDINÀRIA  
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
Núm.:01/20104 
Data: 27 de gener de 2014 
Horari: de 20:00 h a 20:35 h 
Lloc: Sala d’Actes Casa Consistorial 
 
PRESIDEIX 
Sr. Jordi Puxeu Vaqué, alcalde de l’ajuntament de Falset 
 
HI ASSISTEIXEN 
Sra. Immaculada Pujol Torrus 
Sra. Maria Jesús Sánchez Soldevila 
Sra. Mònica Valdivieso Martínez 
Sr. Manel Caballero Perez 
Sr. Jaume Capdevila Ortí 
Sr. Jordi Bargalló Bartolomé 
Sr. Antoni Muntané Molina 
Sr. Cesar López Anguera 
Sr. Josep Lluis Miró Martinez 
Sr. Albert Compte Jornet 
 
SECRETARI  
Sr. Manel Alba 
 
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 
1. Aprovació si s’escau de les actes de les sessions celebrades en data 11 (ordinària) i 20 

de novembre (extraordinària) de 2013 
2. Modificació de l’article 6è de l’Ordenança Fiscal numero 13 incloent les  previsions de 

la quota de la Taxa per la tramitació de la llicència de primera ocupació dels edificis i 
vivendes.  

3. Aprovació provisional de les Modificacions Puntuals del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal 7/2013 i 8/2013. 

4. Modificació Estatuts Consorci Localret 
5. Pròrroga del contracte de gestió del servei de bar de la piscina municipal 
6. Informes de disconformitats 
7. Informes de l’alcaldia 
8. Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
A Falset a la data i hora indicada, es reuneixen al Saló d’actes de l’ajuntament, els membres 
de la Corporació esmentats a la capçalera sota la presidència del Sr. Alcalde de l’ajuntament 
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de Falset, Jordi Puxeu Vaqué, a l’objecte de conèixer, debatre i si s’escau aprovar els 
assumptes compresos a l’Ordre del dia de la convocatòria, assistits per mi, Manel Alba que 
com a secretari dono fe de l’acte. 
 
Oberta per l’alcaldia es passa seguidament al tractament dels assumptes inclosos a l’ordre 
del dia de la convocatòria amb el resultat següent 
 
1. APROVACIÓ S’ S’ESCAU DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES EN DATA 11 

(ORDINÀRIA) I 20 DE NOVEMBRE (EXTRAORDINÀRIA) DE 2013 
Es passen per aprovació les actes aixecades de les sessions mantingudes per aquest Ple 
municipal els dies 11 de novembre de 2013 i 20 del mateix mes i any, resultant 
aprovades sense esmenes per UNANIMITAT  dels assistents. 
 

2. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 6È DE L’ORDENANÇA FISCAL NUMERO 13 INCLOENT LES  
PREVISIONS DE LA QUOTA DE LA TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE 
PRIMERA OCUPACIÓ DELS EDIFICIS I VIVENDES 
Seguidament el Sr. Alcalde presenta als reunits la següent proposta d’acord: 
 
“L’Ordenança fiscal núm. 13 regula la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques, 
constituint el fet imposable de la mateixa l’activitat municipal tècnica i administrativa 
que tendeix a verificar si els actes d’edificació i ús del sòl que es realitzen, s’ajusten a 
les normes urbanístiques d’edificació i policia previstes a la normativa urbanística de 
aplicació en el municipi. 
 
L’article 6è  recull la quota de tributaria de les tramitacions i actuacions urbanístiques 
regulades a l’ordenança, determinades per una quantitat fixa assenyalada segons la 
naturalesa dels documents o expedients a tramitar, d'acord amb la tarifes que 
s’indiquen. 
 
Com sigui que per omissió no hi figura la corresponent a la taxa per a l’obtenció de la 
llicència de 1a ocupació, vist l’estudi econòmic redactat per aquesta intervenció 
municipal juntament amb el seu informe de 22 del corrent es proposa ara l’adopció 
dels següents acords. 
 
PRIMER.- Aprovar de manera provisional la modificació de l’article 6è de l’Ordenança 
Fiscal número 13, reguladora de la Taxa per la concessió de llicències urbanístiques, de 
manera que quedi redactat de la manera següent: 

 
“Article 6è. QUOTES APLICABLES. 
La quota tributària es determinarà en cada cas per una quantitat fixa assenyalada 
segons la naturalesa dels documents o expedients a tramitar, d'acord amb les Tarifes 
següents: 

 
Tramitació de llicència Tipus A (General) 373,32 € 

Tramitació de llicència Tipus A (Simplificat) 167,60 € 
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Tramitació de llicència Tipus A En sol no urbanitzable amb tràmit a 
la Comissió Territorial d’Urbanisme a Tarragona 926,57 € 

Tramitació de llicència Tipus A En sol no urbanitzable sense tràmit a 
la Comissió Territorial d’Urbanisme a Tarragona 244,01 € 

Tramitació de llicència Tipus B 121,06 € 

Tramitació de llicència Tipus C 23,80 € 

Tramitació de llicencia de primera Ocupació 64,37 € 

Certificat de compatibilitat urbanística 74,52 € 

Certificació de qualificació urbanística 102,67 € 

Llicència de segregació 110,95 € 

Pròrroga d’obres 67,51 € 

Amidament de finques sol no urbanitzable 262,56 € 

Alineacions i rasants en sol urbà 262,56 € 

 
SEGON.- Publicar aquest acord per al·legacions al Butlletí Oficial de la Província, durant 
un termini de trenta dies amb la finalitat que les persones interessades puguin 
presentar les al·legacions que tinguin per convenients, donat aquesta aprovació per 
definitiva sense necessitat de posterior acord, cas que durant el termini esmentat no es 
presenti cap. 
 
TERCER.- Un cop definitivament aprovada la modificació referida publicar el seu text 
íntegre al BOP i a l’espai web municipal per proveir al seu general coneixement.” 
 
Que passada a votació es aprovada per UNANIMITAT dels assistents. 
 

3. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS PUNTUALS DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL 7/2013 I 8/2013 
Seguidament el Sr. alcalde presenta als reunits la següent proposta d’acord: 
 
“Per acords de 7 d’octubre de 2013 i 11 de novembre, aquest Ple municipal va aprovar 
inicialment les modificacions puntuals 7/2013 i 8/2013 del Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal vigent en aquest municipi. 
 
Aquestes aprovacions inicials han estat sotmeses al tràmit d'informació pública per 
anuncis respectivament publicats, pel que fa a la modificació puntual numero 7/2013 : 
Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 244, de 23  d’octubre, i al diari 
“Diari de Tarragona” de data 16 d’octubre de 2013 sense que durant el termini obert 
s’hagi presentat cap al·legació, i pel que fa a la modificació puntual 8/2013: Al Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona núm. 275, de 29 de novembre, i al diari “Diari de 
Tarragona” de data 22 de novembre de 2013. 
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A la vista del resultat de la informació publica, vistos els informes emesos i en l'exercici 
de les competències que té atribuïdes en virtut de l'article 22.2 c) LRBRL, i l'article 
52.2.c) 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, 
  
ES PROPOSA al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents  
 
ACORDS  
 
PRIMER .- Aprovar amb caràcter provisional les modificació puntuals 7/2013 i 8/2013 
del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d’aquest municipi les quals, incloent pel que 
fa a la segona, les modificacions que es deriven de la incorporació al document de les 
al·legacions presentades durant el tràmit d'informació pública i que ha estat informada 
favorablement.  
 
Aquestes modificacions puntuals que ara s’aproven de manera provisional, per la seva 
naturalesa no precisen informe de valoració ambiental a la Conselleria competent en 
aquesta matèria. 
 
SEGON .- Elevar l’expedient degudament diligenciat, juntament amb els informes 
emesos, a l'òrgan competent autonòmic, per a la tramitació subsegüent, i aprovació 
definitiva, si procedeix. 
 
TERCER.- Notifiqui's el present acord a les persones que hagin efectuat al·legacions en 
la fase d'informació pública". 
 
Que passada a votació es aprovada per UNANIMITAT dels assistents. 
 

4. MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI LOCALRET 
Seguidament el Sr. alcalde a la vista dels antecedents relacionats proposa als reunits 
l’adopció dels següents acords: 
 
“Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que 
l’Ajuntament de Falset en forma part com a ens consorciat. 
 
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre de 
2013 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord 
amb la redacció donada en el text refós que s’adjunta. 
  
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels 
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació 
perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès 
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que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop 
transcorregut l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, 
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a 
efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”. 
 
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris: 
 
1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret  de les entitats  locals catalanes 
de caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per: 
 
Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci. 
Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat 
d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les 
Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, segons el 
règim actual. 
 
2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i 
àmbit material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les 
comunicacions electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, 
s’aprofita la modificació estatutària per actualitzar moltes de les tasques que s’estan 
desenvolupant.  
 
3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter 
territorial en el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició 
dels òrgans de govern del Consorci, per tal de que totes les entitats que el puguin 
integrar tinguin representació en els òrgans de govern. 
 
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per 
corregir algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres 
modificacions normatives. 
 
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten 
al que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el 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, la Llei 
26/2010,3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, i la resta de disposicions legals aplicables als Consorcis. 
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Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de 
govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes 
formalitats que per a la seva aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 
que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el 
vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 
 
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada 
s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al 
Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
A C O R D S  
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de modificació  dels Estatuts del Consorci local Localret, 
acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de novembre de 
2013, segons consta a l’expedient administratiu. 
 
SEGON.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu 
coneixement i efectes escaients.” 
 
Que passats a votació son aprovats per UNANIMITAT dels assistents. 
 
 

5. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL 
A proposta del senyor alcalde, aquest punt queda sobre la taula pendent de posterior 
acord. 
 

6. INFORMES DE DISCONFORMITATS 
Es dona compta dels informes de disconformitat de la intervenció municipal números 
d’informe 14/2014, 17/2014 i 18/2014, que han estat resolts en sentit contrari als 
reparaments formulats pel decret de l’alcaldia número 14/2014. 
 

7. INFORMES DE L’ALCALDIA 
Seguidament el Sr. alcalde informa als presents. 

a. De la resolució favorable a la pretensió de caducitat de l’expedient que es 
tramitava per la instal·lació d’una línia de molt alta tensió que travessava el 
territori, si bé adverteix que aquesta caducitat guanyada no significa la 
finalització del procés i que, adverteix, s’haurà de estar molt atent per que el 
projecte amb molta probabilitat es tornarà a presentar. 

b. De la finalització de l’intervenció de cobriment de les sitges de la Plaça Vella. 
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c. De les gestions realitzades davant de la subdelegació del govern en relació a la 
contaminació dels pous de subministrament d’aigua a la població i de l’estat 
en el que es troba el projecte de nova conducció des de l’aqüífer de Garcia. 

d. De la intenció de l’ajuntament de licitar properament el servei de gestió del 
cementiri municipal. 

e. De la recent publicació de la relació de les subvencions atorgades als projectes 
presentats per les associacions sense ànim de lucre del municipi, destinades a 
la realització d’activitats culturals, cíviques esportives i d’interès comunitari. 

 
8. PRECS I PREGUNTES 

No es presenta cap. 
 

I no havent més temes a tractar, pel Sr. Alcalde s’aixeca la sessió essent les 20:35 hores del 
dia de la data, de la que jo el secretari estén la present acta del contingut de la qual dono fe 
signant al peu en companyia del Sr. Alcalde. 
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