SECRETARÍA

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FALSET
SESSIÓ ORDINÀRIA
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:07/2014
Data: 8 de setembre de 2014
Horari: de 20:00 h a 20:25 h
Lloc: Sala d’Actes Casa Consistorial
PRESIDEIX
Sr. Jordi Puxeu Vaqué, alcalde de l’ajuntament de Falset
HI ASSISTEIXEN
Sr. Manel Caballero Perez
Sra. Mònica Valdivieso Martínez
Sra. Immaculada Pujol Torrus
Sr. Albert Compte Jornet
Sr. Josep Lluis Miró Martinez
Sr. Cesar López Anguera
Sr. Antoni Muntané Molina
Sr. Jordi Bargalló Bartolomé
SECRETARI
Sr. Manel Alba
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Aprovació si s’escau de l’acta de la sessió celebra en data 14 de juliol del corrent
2. Proposta d’inclusió del projecte d’adequació de les plantes semisoterrànies de l’edifici
de Can Magrinyà en el programa de desenvolupament rural de Catalunya LEADER
anualitats 2007-2013 convocatòria 2013.
3. Aprovació de l’ordenança d’administració electrònica
4. Renúncia a la subvenció del PUOSC 2012
5. Resolució del conveni establert entre el consell comarcal, el departament d’acció social
de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya i aquest ajuntament,
pel desplegament territorial de la UOC al Priorat
6. Informes de l’alcaldia
7. Precs 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
aprovar els assumptes compresos a l’Ordre del dia de la convocatòria, assistits per mi,
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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 L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRA EN DATA 14 DE JULIOL DEL
CORRENT
Es aprovada per unanimitat dels presents i sense esmenes l’acta aixecada de l’anterior
sessió celebrada per aquest Ple municipal

2. PROPOSTA D’INCLUSIÓ DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LES PLANTES
SEMISOTERRÀNIES DE L’EDIFICI DE CAN MAGRINYÀ EN EL PROGRAMA DE
DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA LEADER
ANUALITATS 2007-2013
CONVOCATÒRIA 2013
Seguidament el senyor Puxeu presenta la següent proposta d’acord:
“Al DOGC núm. 6682 de data 08-08-2014, ha sortit publicada ORDRE AAM/255/2014,
de 31 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la
diversificació econòmica de les zones rurals en el marc de l'eix 4 Leader del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013, i es convoquen els ajuts corresponents
a l'any 2014 que inclou dins de la Mesura 323 la conservació i millora del patrimoni
rural amb projectes d’inversió elegible superior a 70.000 € que generin activitat
econòmica i serveixin per a l’embelliment de nuclis antics, recuperació de l’arquitectura
tradicional i actuacions no productives que constitueixin elements de dinamització.
L’Ajuntament de Falset, propietari de l’immoble de Can Magrinyà, en el marc d’aquesta
mesura ha considerat convenient acollir-se a aquesta convocatòria amb el projecte
D’ADEQUACIÓ DE LES PLANTES SEMISOTERRANI DE L’EDIFICI PER UBICAR-HI UN
CENTRE CULTURAL PER A L’ESTUDI I LA DIFUSIÓ DE LA HISTÒRIA, L’ETNOGRAFIA I LA
CULTURA DE FALSET I COMARCA, redactat pels serveis tècnics municipals.
És per això que es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents acords:
PRIMER.- Concórrer a la convocatòria oberta per l’ ORDRE AAM/255/2014, de 31 de
juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació
econòmica de les zones rurals en el marc de l'eix 4 LEADER del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013, i es convoquen els ajuts corresponents
a l'any 2013 amb el projecte D’ADEQUACIÓ DE LES PLANTES SEMISOTERRANI DE
L’EDIFICI DE CAN MAGRINYÀ PER UBICAR-HI UN CENTRE CULTURAL PER A L’ESTUDI I LA
DIFUSIÓ DE LA HISTORIA, L’ETNOGRAFIA I LA CULTURA DE FALSET I COMARCA, amb un
pressupost inicial elegible de 151.228,55 €.
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SEGON.- Aprovar la realització de l’actuació un cop obtinguts els ajuts que es
sol·liciten.”
Passada a votació la proposta va ser aprovada per UNANIMITAT dels assistents que
representen la majoria absoluta legal dels components de l’Ajuntament de Falset.

3. APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
Seguidament el senyor Puxeu presenta la següent proposta d’acord:
“El desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en les
dues darreres dècades ha comportat l’aparició d’un nou entorn, anomenat societat de
la informació i del coneixement. També el procés que ha comportat la liberalització del
sector de les telecomunicacions, tant pel que fa a les xarxes com als serveis de
comunicacions electròniques, ha suposat que àmplies capes de la població gaudeixin
dels esmentats serveis, que conformen uns nous paradigmes de relació entre la
ciutadania, les empreses i les administracions. En aquest sentit, el paper dels poders
públics és cabdal en la promoció del desenvolupament de la societat de la informació i
el coneixement, garantint els drets de la ciutadania i la cohesió social.
La introducció de les eines TIC en l’organització administrativa ha portat aquests darrers
anys a posicionar les administracions públiques –i especialment les administracions
locals com a administracions més properes a la ciutadania– en la direcció d’aprofundir
en els principis que l’ordenament jurídic administratiu ha recollit tradicionalment:
eficàcia i eficiència en l’actuació administrativa, coordinació i, de forma molt rellevant
pel que fa a aquest text, transparència i millor servei a la ciutadania.
En aquest sentit, l’aprovació d’aquesta ordenança pretén garantir un ús efectiu de les
eines electròniques per a millorar la seva actuació administrativa i els serveis que té
encomanats, facilitar les relacions amb la ciutadania, les empreses i altres
administracions públiques i entitats i, en definitiva, propiciar un millor exercici dels seus
drets i deures.
Pel que fa al fonament jurídic d’aquesta ordenança, cal trobar-lo, d’una banda, en el
mandat que imposa a les administracions l’article 103.1 de la Constitució, que vincula la
legitimitat en l’exercici de les potestats administratives als principis de servei objectiu de
l’interès general i, d’altra banda, en els principis definits a l’article 3 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i, en l’àmbit local, a l’article 6 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, d’eficiència, servei als ciutadans, eficàcia,
coordinació, transparència i participació.
També hi ha previsions més concretes a l’ordenament jurídic que es poden considerar
fonament conceptual i jurídic d’aquesta norma.
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En primer lloc, l’entrada en vigor de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic
dels als serveis públics, implica un canvi qualitatiu en el mandat que ja contenia l’avui
parcialment derogat article 45 de la Llei 30/1992, per a l’impuls de la utilització de les
TIC en el desenvolupament de l’activitat de les administracions públiques i en l’exercici
de les seves competències. La nova llei s’articula fonamentalment entorn de dos eixos:
el dret dels ciutadans a comunicar-se amb les administracions públiques per mitjans
electrònics i l’obligació de les administracions públiques de dotar-se dels mitjans i dels
sistemes que permetin l’exercici d’aquest dret.
En segon lloc, l’article 70 bis de la Llei de bases de règim local, introduït per la Llei
57/2003, de mesures per a la modernització del govern local, que estableix que les
entitats locals estaran obligades a "impulsar la utilització interactiva de les tecnologies
de la informació i la comunicació per a facilitar la participació i la comunicació amb els
veïns, per a la presentació de documents i per a la realització de tràmits administratius,
enquestes i, si escau, consultes ciutadanes".
I, en tercer lloc, des d’un punt de vista formal, aquesta norma s’adopta sobre la base de
la potestat d’autoorganització prevista per a les entitats locals als articles 4 de la Llei
reguladora de les bases del règim local i 8 del text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Tanmateix, cal considerar la necessitat d’incorporar els principis de la Directiva
2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i de
regular les mesures de simplificació administrativa a què obliga la seva transposició. A
tal efecte, aquesta ordenança s’estructura com un primer pas de la seva adaptació i
contribueix així a la racionalització de l’administració.
L’ordenança té per objecte la regulació de la utilització de les eines de la societat de la
informació i el coneixement en les relacions juridicoadministratives entre els ciutadans i
el conjunt de l’administració municipal, incloent-hi la consulta de la informació
administrativa, la consulta de les dades en poder de l’administració municipal i la
realització de tràmits i procediments per mitjans electrònics. D’aquesta manera,
s’assumeix un compromís de promoció de l’ús d’aquestes tecnologies i de progressiva
adequació de l’organització municipal. Amb aquest objectiu, en la norma municipal els
tràmits i els procediments seran accessibles per via electrònica, d’acord amb els criteris
d’eficàcia, economia i eficiència.
D’aquesta forma, l’ordenança estableix el règim jurídic bàsic de l’administració
electrònica en l’administració municipal i, sobre aquesta base, les disposicions
contingudes en el règim transitori s’encarreguen de fixar els mecanismes per a una
implantació progressiva però eficient de l’administració electrònica. En aquest procés
d’incorporació es posaran en marxa els components i els mòduls comuns de
l’administració electrònica, com són el registre, la seu electrònica, la notificació, l’arxiu,
etcètera.
En aquest sentit, es dóna entitat jurídica al catàleg de tràmits i procediments
accessibles per mitjans electrònics, que es difondrà a través de la seu electrònica. A tal
efecte, l’ordenança incorporarà dos annexes, el primer referit als tràmits i gestions
disponibles electrònicament al web municipal i el segon refereix als tràmits municipals
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que poden realitzar-se amb altres administracions públiques, empreses i professionals
mitjançant serveis electrònics d’accés restringit.
Finalment, les disposicions finals autoritzen a dictar les disposicions necessàries per al
desenvolupament de l’ordenança i, en particular, el compromís d’adaptar la normativa
municipal.
Es per això que vistos els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, 178 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, i 63 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de
les entitats locals, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de de l’administració
electrònica en els termes en que figura a l’expedient:
SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, per un termini de
trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell
d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense
necessitat de posterior acord.”
Passada a votació la proposta va ser aprovada per UNANIMITAT dels assistents que
representen la majoria absoluta legal dels components de l’Ajuntament de Falset.

4. RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ DEL PUOSC 2012
Seguidament el senyor Puxeu presenta la següent proposta d’acord:
“L’Ajuntament dins el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya any 2012 té inclosa l’obra
per a la “Dotació de serveis i nova pavimentació del carrer de la Font del Forn”, amb
núm. 847/12, amb un pressupost de 130.452,60 € i una subvenció dins el PG per un
import de 86.376,94 €.
D’acord amb el que estableix la disposició addicional vint-i-cinquena de la Llei 2/14, de
27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic publicada
al DOGC núm. 6551 de 30 de gener, permet renunciar a les actuacions no adjudicades
incloses a les anualitats 2011 i 2012 a canvi del dret a la tramitació del pagament del
50% de la subvenció inicialment atorgada, que es pot destinar al pagament de despesa
corrent o a la reducció de dèficit públic.
El ple, estudiada la possibilitat de renúncia i la situació pressupostària de l’Ajuntament,
té a bé proposar el següent:
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PRIMER.- Renunciar a l’obra núm. 847/12, amb un pressupost de 130.452,60 € i una
subvenció dins el PG per un import de 86.376,94 €, donat que no s’han iniciat cap de les
actuacions per a licitar i contractar l’obra.
SEGON.- Sol·licitar el pagament del 50%de la subvenció inicialment atorgada per
destinar-la al pagament de despesa corrent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a La Delegació a Tarragona del Departament
de Governació de la Generalitat de Catalunya.”
Passada a votació la proposta va ser aprovada per UNANIMITAT dels assistents que
representen la majoria absoluta legal dels components de l’Ajuntament de Falset.

5. RESOLUCIÓ DEL CONVENI ESTABLERT ENTRE EL CONSELL COMARCAL, EL
DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA UNIVERSITAT
OBERTA DE CATALUNYA I AQUEST AJUNTAMENT, PEL DESPLEGAMENT TERRITORIAL DE
LA UOC AL PRIORAT
Seguidament el senyor Puxeu presenta la següent proposta d’acord:
“Antecedents
PRIMER .- En data 17 de setembre de 2010 aquest Ajuntament, juntament amb el
Consell Comarcal del Priorat, el Departament d’Acció i Social de la Generalitat de
Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya, van signar un conveni que tenia per
objecte el desplegament territorial de la UOC al Priorat.
SEGON .- L’esmentat conveni preveu la possibilitat de resoldre’l, amb un preavís de sis
mesos i liquidant, en tot cas els compromisos contrets per les parts.
En conseqüència, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Resoldre el conveni de data 17 de setembre de 2010, establert entre aquest
Ajuntament, el Consell Comarcal del Priorat, el Departament d’Acció i Social de la
Generalitat de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya, pel desplegament
territorial de la UOC al Priorat.
SEGON.- Traslladar aquest acord a la resta de signants del conveni, Consell Comarcal del
Priorat, Departament d’Acció i Social i Universitat Oberta de Catalunya, als efectes
oportuns.”
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Passada a votació la proposta va ser aprovada per UNANIMITAT dels assistents que
representen la majoria absoluta legal dels components de l’Ajuntament de Falset.

6. ACORDS DECLARAT D’URGENT ADOPCIÓ
Reconeguda la urgència en votació separada per UNANIMITAT dels presents, el senyor
Puxeu presenta als reunits la següent proposta d’acord:
“Al domicili social de FALSET SERVEIS I OBRES, SLU, el Ple de l’Ajuntament de Falset,
titular del 100% del capital social, exercint les competències de la Junta General, de
conformitat amb l’article 15 de la Llei de Societats de Capital, adopta els següents
acords:
PRIMER: Dissolució i liquidació simultània de la Societat.
A l'empara del que disposa l'article 368 de la Llei de Societats de Capital, la dissolució i
liquidació simultània de FALSET OBRES I SERVEIS, SLU, de conformitat amb els acords
adoptats pel Ple municipal en data 20 de novembre de 2013, pels que es va sol·licitar al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas per a la dissolució i liquidació de la
societat, així com iniciar els tràmits per a la referides dissolució i liquidació.
SEGON.- Cessament de tots els membres que composen l'òrgan d'administració –
Nomenament de liquidador únic.
El cessament de tots els membres que composen l'òrgan d'administració de la societat,
agraint-los les tasques realitzades, aprovant-ne la seva gestió social.
Així mateix, com a conseqüència dels acords anteriors, es decideix designar com a
liquidador únic de la Societat al Sr. Jordi Puxeu Vaqué, amb NIF 39891160Y, major
d’edat, de nacionalitat espanyola, casat, amb domicili a Plaça de la Quartera, 41, Falset,
TARRAGONA.
El Sr. Puxeu accepta el càrrec, manifestant no incórrer en causa d’incompatibilitat que
n’impossibiliti l’exercici.
TERCER – Aprovació del balanç de liquidació.
De conformitat amb els acords anteriors, la Junta General aprova el balanç inicial i final
(coincidents) de dissolució i liquidació, tancat a dia d’avui, el qual es transcriu
seguidament:
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BALANÇ DE SITUACIÓ A 8 DE SETEMBRE DE 2014
Falset Serveis i Obres, SL
ACTIU
B) ACTIU CORRENT
II. Deutores comercials i altres comptes a cobrar
1. Clients per vendes i prestacions de serveis
435. Clients, altres parts vinculades
3. Altres deutors
470. Hisenda Pública, deutora por diferents conceptes
472. Hisenda Pública, IVA Suportat
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents
570. Caixa, euros
572. Bancs i institucions de crèdito c/c vista, euros
TOTAL ACTIU

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Capital
1. Capital escripturat
100. Capital social
III. Reserves
112. Reserva legal
113. Reserves voluntàries
V. Resultats d'exercicis anteriors
121. Resultats negatius d'exercicis anteriors
VII. Resultat de l'exercici
129. Resultat de l'exercici
C) PASIU CORRENT
II. Deutes a curt termini
3. Altres deutes a curt termini
5525. Compte corrent amb altres parts vinculades
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

-3.252,73
-3.252,73
3.100,00
3.100,00
3.100,00
346,30
61,02
285,28
-5.680,91
-5.680,91
-1.018,12
-1.018,12
3.252,73
3.252,73
3.252,73
3.252,73
0,00

Als efectes oportuns, el soci únic manifesta la total de conformitat respecte del saldo
final de liquidació, determinat pel liquidador, per la qual cosa no procedeix la
impugnació a la què es refereixen l'article 390 i següents de la Llei de Societats de
Capital.
La totalitat de l’haver social de FALSET SERVEIS I OBRES, SLU, de conformitat amb el
balanç final de liquidació és de ZERO€; per tant, no procedeix repartiment de quota de
liquidació, atesa la inexistència de béns, drets o obligacions susceptibles de liquidació i
posterior lliurament al soci únic, deixant-ne expressa constància de la inexistència de
creditors socials:
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AJUNTAMENT DE FALSET, domiciliat a Plaça de la Quartera, 41 i amb NIF P4305600A,
titular del 100% del capital social, s'adjudica el 100% de la quota total resultant de la
liquidació, que és de ZERO€, atès que el salod repartible entre els socis és equivalent a
ZERO; no hi ha romanent al seu favor.
En Aquest sentit, es deixa expressa constància del següent:
1.- La partida del passiu corrent anomenada "Compte corrent amb altres parts
vinculades” per import de 3.252,737€ correspon a crèdits atorgats per l’Ajuntament a la
Societat per a fer efectius diferents pagaments; en adjudicar-se a l’Ajuntament, el deute
resta automàticament compensat, sense que es produeixi lliurament efectiu de diners a
l’Ajuntament.
2.-No hi ha partides que necessitin d'operacions de liquidació tendents a la realització
del patrimoni social per al seu posterior repartiment.
3.-Que, de conformitat amb l'article 20.2 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació, cal
assenyalar que no s'ha promogut edificació alguna per part de la Societat, ni qualsevol
altre procés immobiliari que impliqui per a la Societat l’establiment de garanties.
QUART - Atorgament de facultats per a aixecar a públics els acords
Es faculta al liquidador únic de la Societat per a què, en nom i nom i representació de la
Societat pugui atorgar quants documents públics o privats, fins i tot d'esmena i de
rectificació, siguin necessaris per a la validesa dels presents acords, així com per a la
seva inscripció al Registre Mercantil competent.
CINQUÈ .- Notificar els presents acords als administradors societaris:
Sr. Jordi Puxeu Vaqué, DNI 39891160Y
Sra. Immaculada Pujol Torrus, DNI 39833992Q
Sr. Albert Compte Jornet, DNI 38125876H”
Passada a votació la proposta va ser aprovada per UNANIMITAT dels assistents que
representen la majoria absoluta legal dels components de l’Ajuntament de Falset.
7. INFORMES DE L’ALCALDIA
El l’ús de la paraula el senyor Puxeu informa als assistents del següent
a. Del nomenament interí dels senyor Mauro Cuesta com a responsable dels
serveis tècnics municipals fins al moment en el que es decideixi la estructura
d’aquest servei.
b. Informa que la empresa contractada per la prestació del servei de càtering a la
guarderia es la mateixa de l’any passat ja que va ser l’adjudicatària del
contracte del menjador a l’escola i per tant es la que resulta mes convenient i
que durant aquest curs es mantindran els preus del servei.

9

SECRETARÍA

c. Que ha celebrat reunions amb el delegat de governació de la Generalitat i amb
el subdelegat del govern a Tarragona, en les que s’ha parlat dels següents
temes:
i. De la conveniència de avançar les obres de intercomunicació de els
pous de subministrament el alta de la xarxa municipal, previstes en el
projecte de retirada dels llots de Flix, amb la finalitat de solventar el
problema de aparició de contaminants en les aigües. Aquesta petició
encara no té resposta.
ii. De la transferència de la travessia a de la nacional 420 i de les diferents
opcions de pagament de les compensacions derivades.
iii. Del mal estat de conservació del ferm de la nacional 420 en el tram
entre Falset i Mora
iv. De la conservació de les rotondes d’entrada a la població
v. De la necessitat de millorar la senyalització d’entrada a Falset per evitar
que grans transports entrin per error en el nucli de la població.
8. PRECS I PREGUNTES
No es formula cap.
I no havent més temes a tractar, pel Sr. Alcalde s’aixeca la sessió essent les 20:25 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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