SECRETARÍA

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FALSET
SESSIÓ ORDINÀRIA
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:05/20104
Data: 5 de maig de 2014
Horari: de 20:00 h a 20:15 h
Lloc: Sala d’Actes Casa Consistorial
PRESIDEIX
Sr. Jordi Puxeu Vaqué, alcalde de l’ajuntament de Falset
HI ASSISTEIXEN
Sr. Albert Compte Jornet
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. Aprovació si s’escau de les actes de les sessions celebrades en data 17 de març i 7
d’abril.
2. Modificació de l’article 4art. de l’ordenança fiscal número 4 reguladora de l’Impost
sobre Construccions Instal·lacions i Obres.
3. Aprovació xifra de població a 31 de desembre de 2013
4. Modificació de l’Ordenança general de Convivència Civica Ciutadana
5. Ratificació del sorteig dels membres de les meses electorals
6. Ratificació del preu públic de la Llar d’Infants municipal
7. Informe de disconformitats
8. Informes de l’alcaldia
9. Prec i preguntes
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
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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 SI S’ESCAU DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES EN DATA 17 DE
MARÇ I 7 D’ABRIL.
Son passades a aprovació les actes redactades de les sessions 3 i 4/2014 celebrades en
data 17 de març i 7 d’abril de 2014. Resultant aprovades per UNANIMITAT amb la
inclusió de les següents paraules al primer dels acords recollits al punt 6è de l’acta de la
sessió ordinària de 17 de març: “si el contractista així ho demana de forma expressa”, de
manera que el primer dels acords adoptats queda de la manera següent:
PRIMER .- Revocar els acords adoptats en data 13 de maig i proposar al contractista la
prorroga de sis mesos en la relació de servei, amb les mateixes clàusules i condicions
presents fins a la data, amb el ben entès que aquest nou període de prorroga, que
podrà allargar-se successivament pels mateixos períodes de temps si el contractista així
ho demana de forma expressa, quedarà sense efecte per la mera voluntat de les parts
comunicada a l’altra amb un mes d’antelació i sense que aquesta manera de posar fi a
la relació de servei atorgui al contractista cap tipus de dret a indemnització.

Quedant sense modificacions en tot el demés.
2. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 4ART. DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4 REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES.
Seguidament el Sr. Alcalde dona lectura a la següent proposta d’acord:
“S’ha detectat discrepància entre la redacció de l’article 4art. de l’Ordenança Fiscal
núm. 4 reguladora de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres que té el
següent contingut:
“Article 4. Liquidació provisional a compte i pagament
1. La liquidació provisional a compte es gestiona per la modalitat d’autoliquidació. Per
aquest motiu els subjectes passius d’aquest impost estan obligats a declarar la base
imposable i autoliquidar i ingressar el deute tributari resultant de conformitat amb
aquest article.”

Amb la practica administrativa orientada a la simplificació dels tràmits necessaris per
l’obtenció de llicencia d’obres i la seguretat jurídica necessària per donar fermesa en un
termini raonable a les liquidacions efectuades, proposant en conseqüència
PRIMER .- Modificar puntualment l’article 4art. de l’Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora
de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, substituint la redacció actual per
la següent:
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“Article 4. Liquidació provisional a compte i pagament
Quant es concedeixi la llicència o es presenti la declaració responsable o la comunicació
prèvia, o quant, no havent-se sol·licitat, concedit o denegat la llicència s’iniciï la
construcció instal·lació u obra, es practicarà una liquidació provisional a compte
determinant-se la base imposable, en funció del pressupost presentat pels interessats,
sempre que estigui visat pel col·legi oficial corresponent, quant aquesta circumstància
constitueixi un requisit indispensable, o en funció dels mòduls que aquesta ordenança
preveu.
Un cop finalitzada la construcció instal·lació u obra i tenint en compte el seu cost real i
efectiu, l’Ajuntament, mitjançant l’ oportuna comprovació administrativa, modificarà
en el seu cas la base imposable a què es refereix l’apartat anterior practicant la
corresponent liquidació definitiva i exigint al subjecte passiu o reintegrant-li en el seu
cas la quantitat que correspongui.”

SEGON .- Derogar l’apartat 3er. de l’article 5è de la mateixa ordenança
TERCER .- Publicar els presents acords per al·legacions durant el termini d’un més per
que les persones interessades puguin presentar les al·legacions que tinguin per
convenients
QUART.- Donar aquesta aprovació per definitiva sense necessitat de posterior acord cas
que durant el termini indicat no es presenti cap, publicant el contingut modificat al
Butlletí Oficial de la Província per la seva entrada en vigor.”
Que passada a votació es aprovada per UNANIMITAT dels presents, que representen la
majoria absoluta legal dels membres de l’ajuntament de Falset.
3. APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2013.
Seguidament el senyor alcalde presenta als reunits la següent proposta d’acord:
“Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró
municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2014, que recullen el resultat de les
actuacions dutes a terme durant l’exercici 2013.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions
produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en
endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la
coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes de
març de 2014.
Atès el que es disposa als articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que
aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
Atesa la resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la
Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional
d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de
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2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual
del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de
població.
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER .- Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró
municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2014, i que
conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme
durant l’exercici 2013. El resum que s’aprova és el següent:
Homes
Total

1.464

Dones

1.441
2.905

SEGON .- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2014, que resulta
d’aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels
habitants empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que
disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la revisió
anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres
oficials de població.”
Que passada a votació es aprovada per UNANIMITAT dels presents, que representen la
majoria absoluta legal dels membres de l’ajuntament de Falset.
4. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA CÍVICA CIUTADANA
Seguidament el senyor alcalde presenta als reunits la següent proposta d’acord:
“L’exercici de la responsabilitat solidària i el manteniment de normes i costums de
respecte social i ciutadà fan que la convivència i les relacions entre les persones sigui
més agradable i repercuteixi amb més cultura i civisme a la nostra Vila.
No obstant, aquestes normes de respecte i solidaritat són expressament burlades per
persones que no han assolit un grau de sensibilitat suficient o creuen que els seus drets
estan per sobre dels seus deures.
Aquest fet fa que l’administració disposi dels instruments legals que permetin corregir i
a vegades sancionar qualsevol actuació incívica i negligències que deterioren la imatge i
qualitat de vida del nostre poble.
Per aquest fet, es proposa afegir a l’Ordenança de Convivència vigent al municipi, el
següent redactat amb els articles que corresponguin.
PRIMER .PRESÈNCIA D’ANIMALS DOMÈSTICS I D’OCI A LA VIA PÚBLICA
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A les vies públiques i espais públics, els gossos hauran d’anar lligats i proveïts de cadena
i collar. Els gossos potencialment perillosos als quals es refereix la Llei 10/90 de 30 de
juliol, hauran de portar a més morrió, i no podran ser conduïts per un menor o persona
que no disposi de la llicència especial per a gossos perillosos.
Resta expressament prohibit que els gossos, gats i animals de companyia accedeixin a
les zones de joc infantil.
Està totalment prohibit donar menjar als animals a la via pública, especialment a
aquells que no tenen propietari conegut.
Si s’infringeix aquesta norma, els agents de l’autoritat municipal podran requerir el
propietari o la persona que doni menjar a l’animal que deixi de fer-ho de forma
immediata i repetitiva.
Si no s’atenen els requeriments, els agents podran imposar-los la sanció pertinent.
SOBRE LES DEPOSICIONS A LA VIA PÚBLICA
És prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos, gats i animals de companyia a les
vies públiques, parcs i zones enjardinades.
També queda prohibit deixar les deposicions fecals dels animals utilitzats per treballs a
l’agricultura, i dedicats a l’oci i passejades. (exemple cavalls, ponis, etc).
Els propietaris de tot aquests tipus d’animals hauran de recollir immediatament els
excrements o brutícia i dipositar-la en recipients destinats a escombraries.
Si s’infringeix aquesta norma, els agents de l’autoritat municipal podran requerir el
propietari o la persona que condueix l’animal perquè procedeixi a retirar les
deposicions.
Si no s’atenen els requeriments, els agents podran imposar-los la sanció pertinent.
SEGON .- Delegar a la Junta de Govern Local la aprovació provisional i definitiva dels les
modificacions pertinents pel desplegament de les anteriors directius.”
Que passada a votació es aprovada per UNANIMITAT dels presents, que representen la
majoria absoluta legal dels membres de l’ajuntament de Falset.
5. RATIFICACIÓ DEL SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS
Seguidament el Sr. Alcalde presenta la següent proposta d’acord:
“Amb data 30 d’abril es va celebrar l’acte públic de sorteig per designar els membres de
la mesa electoral per a les eleccions al Parlament europeu 2014 del 25 de maig presidit
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per la primera tinent d’alcalde senyora Immaculada Pujol per tal de donar compliment
al que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral
general, resultant seleccionades les persones que tot seguit es relacionen, les quals han
d’exercir els càrrecs que per a cadascuna s’indica.
Districte
Secció
Mesa
PRESIDENT
PRESIDENT SUPLENT PRIMER
PRESIDENT SUPLENT SEGON

1
1
U
FRANCESC MARTÍNEZ JARDÍ
ADOLF PELLEJÀ LLEBARIA
JOSÉ IBARS DELGADO

VOCAL PRIMER
VOCAL 1º SUPLENT PRIMER
VOCAL 1º SUPLENT SEGON

M.ARANTZAZU LETONA MAYANDIA
CINTA COSTA BATLLEVELL
ERIKA MARTINEZ ROJAS

VOCAL SEGON
VOCAL 2º SUPLENT PRIMER
VOCAL 2º SUPLENT SEGON

ORIOL CARREÑÓ AMOROS
SERGI ROCAMORA ARDEVOL
JOAN GONZALEZ GINER

Districte
Secció
Mesa
PRESIDENT
PRESIDENT SUPLENT PRIMER
PRESIDENT SUPLENT SEGON

2
1
A
ANTONI ESCODA GONZALEZ
JAUME ESCODA ROFES
GEORGINA ANGUERA CASUT

VOCAL PRIMER
VOCAL 1º SUPLENT PRIMER
VOCAL 1º SUPLENT SEGON

JORDI CASADO CASTELLNOU
CARLOS BRULL FORNT
MARC DORCA MANO DE LA

VOCAL SEGON
VOCAL 2º SUPLENT PRIMER
VOCAL 2º SUPLENT SEGON

EMILIO ASENS LLASTARRI
MIGUEL BLANES CAMPILLO
JUAN MARIA DOMÈNECH COLL

Districte
Secció
Mesa
PRESIDENT
PRESIDENT SUPLENT PRIMER
PRESIDENT SUPLENT SEGON

2
1
B
SANDRA VALL ARTIOL
ANA MARIA LARA PEDROSA
MARIA DOLORS SELLES COMELLAS
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VOCAL PRIMER
VOCAL 1º SUPLENT PRIMER
VOCAL 1º SUPLENT SEGON

CONCEPCIÓ SIMÓ SECALL
ANTONI IGNASI RIPOLL RULL
YOLANDA VALDIVIESO MARTINEZ

VOCAL SEGON
VOCAL 2º SUPLENT PRIMER
VOCAL 2º SUPLENT SEGON

JOSE ANTONIO SANCHEZ BERTRAN
JACOBA MARTÍ CIURANA
ETIENNE QUINTANA FERRANDO

Es proposa en conseqüència:
PRIMER .- Ratificar en tots els seus punts els acords de designació resultants del sorteig
efectuat per designar els membres de la mesa electoral per a les eleccions al Parlament
europeu 2014 del 25 de maig
SEGON .- Comunicar aquest Acord a la Junta Electoral de Zona.”
Passada a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels presents, que
representen la majoria absoluta legal dels membres de l’ajuntament de Falset.
6. RATIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
Seguidament el senyor alcalde presenta als reunits la següent proposta d’acord:
“El passat dia 24 de març, la Junta de Govern Local va aprovar el Preu Públic aplicable
pel servei de Llar d’Infants Municipal.
L’article 6è de l’Ordenança General de Preus Públics aprovada per l’ajuntament de
Falset el passat dia 14 de gener de 2013, atribueix a la Junta de Govern Local la
competència per a la determinació d’aquest preu, si bé atenent a la sentència del
Tribunal Constitucional 233/1999, 16 desembre que declara que el l’actual article 47 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals és constitucional interpretat en el
sentit que:
«el Ple únicament podrà delegar en la Comissió de Govern l'establiment o modificació
d'aquells preus que no tenen la naturalesa de prestacions patrimonials de caràcter
públic, és a dir, aquells que s'exigeixen per serveis o activitats que no resulten
indispensables per a la vida personal o social dels particulars, la sol·licitud dels quals o
recepció és voluntària i que són susceptibles de ser prestats o realitzats pel sector
privat»

La secretaria municipal recomanà en el seu informe 63/2014 la ratificació pel Ple
d’aquell Preu.
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Es proposa per tant ara l’adopció dels següents acords:
PRIMER .- Ratificar en tots els seus punts els acords adoptats per la Junta de Govern
Local en la seva reunió de 24 de març i 28 d’abril, pels quals s’aproven els preus públics
per la prestació dels servei de guarderia –Llar d’Infants- municipal.”
Passada a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels presents, que
representen la majoria absoluta legal dels membres de l’ajuntament de Falset.
7. INFORME DE DISCONFORMITATS
Seguidament el senyor alcalde dona compta als presentes dels Decrets de la seva
autoritat números 70/79/103 del corrent pels quals resolt els informes de reparos de la
intervenció municipal números 67, 82 i 99/2014.
8. INFORMES DE L’ALCALDIA
Seguidament el senyor alcalde informa als presents:
1. De la acceptació de la proposició de aplicació d’un nou deflactor sobre el valor
cadastral pel valor de 0,71 que serà aplicable des de el proper exercici.
2. De la voluntat de tramitar i aprovar aviat el pressupost per l’exercici 2014.
3. Que les primeres dades de que es disposen referents a la celebració el passat
cat de setmana de la Fira del Vi, son satisfactoris; conforme amb les primeres
dades de que es disposen l’ajuntament hauria equilibrat les despeses
efectuades amb els ingressos percebuts i el retorn als establiments de la zona
hauria estat bo.
9. PREC I PREGUNTES
No es formula cap.
I no havent més temes a tractar, pel Sr. Alcalde s’aixeca la sessió essent les 20:15 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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