SECRETARÍA

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FALSET
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:04/20104
Data: 7 d’abril de 2014
Horari: de 18:30 h a 18:40 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. Jordi Bargalló Bartolomé
Sr. Antoni Muntané Molina
Sr. Cesar López Anguera
Sr. Josep Lluis Miró Martinez
SECRETARI
Sr. Manel Alba
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. FORMALITZACIÓ DEL COMPROMÍS D’EXECUTAR LES ACTUACIONS INCLOSES A LA
PETICIÓ DE SUBVENCIÓ SOL·LICITADA A LA SOTSSECRETARÍA DEL MINISTERI DE
L’INTERIOR EN EL MARC DE LA RESOLUCIÓ DE 18 DE MARÇ DE 2014 PER LA QUAL ES
CONVOQUEN SUBVENCIONS DESTINADES A LES ENTITATS LOCALS ADSCRITES ALS
PLANS D’EMERGÈNCIA NUCLEAR
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A Falset a la data i a la 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 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
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1. FORMALITZACIÓ DEL COMPROMÍS D’EXECUTAR LES ACTUACIONS INCLOSES A LA
PETICIÓ DE SUBVENCIÓ SOL·LICITADA A LA SOTSSECRETARÍA DEL MINISTERI DE
L’INTERIOR EN EL MARC DE LA RESOLUCIÓ DE 18 DE MARÇ DE 2014 PER LA QUAL ES
CONVOQUEN SUBVENCIONS DESTINADES A LES ENTITATS LOCALS ADSCRITES ALS
PLANS D’EMERGÈNCIA NUCLEAR
El senyor alcalde, presenta als reunits la següent proposta d’acord:
“L’Odre INT/2027/2012, de 21 de setembre del Ministeri de l’Interior, per la qual
s’aproven les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions a les entitats locals
adscrites als Plans d’Emergència Nuclear, disposa al seu article 13.1 que, juntament
amb la sol·licitud d’ajut per a l’execució de les obres de conservació i manteniment que
es projecten en l’Estació de Classificació i Descontaminació adscrita al Pla d’Emergència
Nuclear de les centrals d’Asco-Vandellòs, l’ajuntament ha d’aportar la certificació de
l’acord adoptat per aquest Ple en el que en doni conformitat a la contractació de de les
actuacions de manteniment i conservació previstes cas d’obtenir la subvenció
sol·licitada.
Falset es seu d’una Estació de Classificació i Descontaminació adscrita al Pla
d’Emergència Nuclear exterior de la central nuclear d’Asco i amb la finalitat de fer
efectives les previsions d’actuacions contingudes en els Plans d’Actuació Municipal
d’Emergència Nuclear es necessari acometre la renovació de les infraestructures
vinculades a aquells plans amb la finalitat de mantenir la seva plena operativitat.
Amb aquesta finalitat els serveis tècnics municipals han elaborat un projecte que
contempla les actuacions més urgents vinculades a les finalitats de classificació i
descontaminació que en particular contempla: La reparació de les filtracions d’aigua de
la coberta amb la substitució dels lucernaris de fibra origen de les filtracions, la creació
d’un gual d’accés per a vehicles d’emergència i l’adaptació d’una zona de rentat de
vehicles, la reparació d’escales i vàlvules del cubeto de retenció de les aigües de
clavegueram, l’acondiciament de la rampa d’accés i la disposició d’un interceptor, la
dotació d’enllumenat d’emergència i mesures de protecció contra incendis de l’Estació i
la instal·lació de megafonia interna de l’Estació de Control.
Es per això que es proposa ara l’adopció dels següents acords.
PRIMER.- Concórrer als ajuts convocats per la Resolució de 18 de març de la
sotssecretària d’interior del Ministeri de l’Interior amb les actuacions de reparació de les
filtracions d’aigua de la coberta amb la substitució dels lucernaris de fibra origen de les
filtracions, la creació d’un gual d’accés per a vehicles d’emergència i l’adaptació d’una
zona de rentat de vehicles, la reparació d’escales i vàlvules del cubeto de retenció de les
aigües de clavegueram, l’acondiciament de la rampa d’accés i la disposició d’un
interceptor, la dotació d’enllumenat d’emergència i mesures de protecció contra
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incendis de l’Estació i la instal·lació de megafonia interna de l’Estació de Control,
conforme amb el projecte redactat pels serveis tècnics municipals i comprometre la
contractació d’aquelles actuacions cas d’obtenir la subvenció sol·licitada.
SEGON.- Trametre còpia dels anteriors acords a la sotssecretària d’interior del Ministeri
de l’Interior, amb la finalitat de concórrer als ajuts convocats en règim de concurrència
competitiva per la seva la Resolució de 18 de març amb la finalitat de fer efectives les
previsions d’actuació contingudes als Pla Municipal d’Emergència Nuclear aprovat.”
Que passada a votació la proposta es APROVADA per unanimitat dels assistents.
I no havent més temes a tractar, pel Sr. Alcalde s’aixeca la sessió essent les 18:40 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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