SECRETARÍA

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FALSET
SESSIÓ ORDINÀRIA
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 8 / 2015
Data: 2 D’OCTUBRE DE 2015
Horari: de 21:00 h a 21:40 h
Lloc: Sala d’Actes Casa Consistorial
PRESIDEIX
Senyor
Jaume Domènech Jordà
Alcalde de l’ajuntament de Falset
HI ASSISTEIXEN
Senyor
Carlos Brull Fornt
Senyor
Joan Coll Montané
Senyora
Núria Borja Marco
Senyor
Jordi Castelló Malràs
Senyor
Miquel Puig Raposo
Senyor
Josep Rull Prous
Senyor
Albert Compte Jornet
Senyor
Antonio Muntané Molina
Senyora
Maria Jesús Sánchez Soldevila
Senyora
Immaculada Pujol Torrus
SECRETARI
Sr. Manel Alba
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A Falset a la data i a l'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, senyor Jaume Domènech Jordà, 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 la sessió per l’alcaldia es passa al tractament dels assumptes inclosos a l’ordre del
dia de la convocatòria amb el resultat següent:
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DEL PLE CELEBRADES ELS DIES 10 DE
JULIOL, 27 D’AGOST I 25 DE SETEMBRE
Son aprovades sense esmenes per unanimitat dels assistents les actes redactades de
les sessions del Ple municipal de dates 10 de juliol i 27 d’agost de 2015.
L’acta redactada de la sessió extraordinària celebrada en data 25 de setembre de
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2015, es aprovada amb l’abstenció de les senyores Maria Jesús Sanchez i Immaculada
Pujol, que justifiquen la seva abstenció en la circumstància de trobar-se absents en
aquella reunió.
2. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NUMERO 1 PEL L’ESTABLIMENT DE
L'EXEMPCIÓ DE L’IMPOST SOBRE ELS BENS IMMOBLES DELS DESTINATS HOSPITALS I
CENTRES SANITARIS, LA TITULARITAT I LA GESTIÓ DELS QUALS CORRESPONGUI A
L'ESTAT O A LA COMUNITAT AUTÒNOMA.
Seguidament, el senyor Alcalde presenta als reunits la següent proposta d’acord:
«L’apartat 3er de l’article 62 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals,
determina que les Ordenances fiscals podran regular una exempció a favor dels bens
de titularitat dels centres sanitaris de titularitat pública, sempre que estiguin afectats
directament al compliment de les finalitats especifiques del centre,
Aquesta exempció no esta contemplada a la nostra ordenança fiscal de manera que
encara figura al padró anual de l’Impost sobre Bens Immobles la finca destinada a
Centre d’Atenció Primària a la Urbanització del Tancat.
Es per això que es proposen l’adopció dels següents acords:
PRIMER .- Modificar l’Ordenança Fiscal número 1 de l’Ajuntament de Falset,
reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles, introduint un paràgraf nou a l’apartat
1er del seu article 4, redactat de la següent manera:
“Gaudiran d'exempció els immobles destinats hospitals i centres sanitaris, la
titularitat i la gestió dels quals correspongui a l'Estat o a la Comunitat
Autònoma. Aquesta exempció no tindrà caràcter retroactiu i sortirà efecte a
partir de l'exercici següent a la data de la seva sol·licitud.”
SEGON .- Obrir un període d’informació pel termini de trenta dies, publicant els
presents acords al Butlletí Oficial de la Província amb la finalitat que les persones
interessades presentin les al·legacions que estimin convenients.
TERCER .- Elevar els presents acords a definitius, sense necessitats de posteriors acords
cas que durant el termini d’al·legacions no es presenti cap. Publicant el text íntegre de
la de l’article modificat, al Butlletí Oficial de la Província per la seva entrada en vigor.»
Que passada a votació es aprovada per UNANIMITAT dels assistents.
3. FRACCIONAMENT EN DEU ANYS DE LES DEVOLUCIONS DELS AVANÇAMENTS DEL
FNCM DE L’EXERCICI 2013
Seguidament, el senyor Alcalde presenta als reunits la següent proposta d’acord:
2

SECRETARÍA

«La l'Oficina de Coordinació Financera amb les Entitats Locals ha presentat les dades
corresponents a la liquidació definitiva de la Participació en Tributs de l'Estat de
l'exercici 2013 que pel que fa a Falset ofereix un saldo a favor de l’Estat de 40.647,34 €.
La devolució d'aquest saldo deutor, pot efectuar-se seguint el mètode habitual de
l'article 72 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per 2015 -- compensant el
saldo deutor en la primera de les liquidacions del Fons de Cooperació del proper
exercici --, o amb si es compleixen certes condicions, pel procediment especial previst
al Reial Decret-Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat
financera de les comunitats autònomes i entitats locals, fraccionant els pagaments en
un període de 10 anys, a partir de gener de 2016
Per fer servir aquest procediment especial, es necessari que ho sol·liciti el nostre
Ajuntament acreditant el compliment dels requisits continguts en dit Real Decret Llei,
que en conjunt son anàlegs als establerts per al reintegrament de les liquidacions
negatives de 2008 i 2009: haver presentat la liquidació dels pressupostos de la totalitat
d'entitats integrants de la corporació local corresponents a l'exercici immediat
anterior, que es prevegi complir a 31 de desembre de 2015 l’objectiu d'estabilitat
pressupostària, el límit de deute públic establert en els articles 51 i 53 del text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i que el període del qual mitjà de pagament
no superi en més de 30 dies el termini màxim establert en la normativa de mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials. La presentació de la sol·licitud,
haurà de ser aprovada per el Ple de la corporació local i es remetrà per l'interventor al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per mitjans telemàtics i amb signatura
electrònica amb anterioritat a 1 de novembre de 2015 iniciant-se l'aplicació efectiva
d'aquest règim especial en el lliurament a compte de la participació en tributs de
l'Estat del mes de gener de l'any 2016.
Es per això que es proposa l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, el fraccionament
en deu anys del saldo deutor a favor de l’Estat de 40.647,34 € de la Participació en
Tributs de l'Estat de l'exercici 2013.»
Que passada a votació es aprovada per UNANIMITAT dels assistents.
4. CREACIÓ I DESIGNACIÓ DE MEMBRE DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL
Tancat el debat del punt anterior, el senyor Alcalde presenta als reunits la següent
proposta d’acord:
«Vist que l’article 25.2.f) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, en la
redacció donada per la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local,
autoritza a aquest ajuntament a l’exercici de competències en matèria de protecció
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civil.
Considerant l’existència en el nostre terme d’entitats obligades a adoptar plans
d'autoprotecció conforme amb els termes del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció.
Vist que l’article 10 d’aquell Decret regula l’existència de les Comissions municipals de
protecció civil, i disposa el següent:
“En aplicació de l’article 51 de la Llei de protecció civil de Catalunya, els
municipis amb més de 50.000 habitants, els municipis que, sense arribar a
aquesta població, tenen en llur terme municipal empreses, entitats, centres o
instal·lacions obligats a adoptar plans d’autoprotecció, ....... han de crear una
comissió municipal de protecció civil. En la resta de municipis, la creació
d’aquesta comissió és facultativa.”
Les comissions municipals de protecció civil tenen com a funció principal, en l’àmbit
d’aquest Decret: homologar els plans d’autoprotecció de les empreses, establiments,
centres, dependències, instal·lacions o activitats d’interès per a la protecció civil local.”
He resolt proposar al Ple l’adopció dels següents acords:
ÚNIC .- Crear la Comissió Municipal de Protecció Civil presidida per l’alcalde o regidor
en qui delegui, estarà integrada pels següents membres:
Regidor delegat en matèria de serveis, senyor Josep Rull Prous
Regidor delegat en matèria de Governació, Medi Ambient Personal i Salut Pública,
Senyor Carlos Brull Fornt
Actuarà com a secretari de la Comissió, el secretari municipal, o funcionari municipal
en qui delegui.
Aquesta Comissió té caràcter consultiu, deliberant i coordinador, i exerceix les
funcions que li assignen les lleis, reglaments i ordenances municipals, i en l’àmbit del
Decret 82/2010, la validació dels Plans d’Autoprotecció referents a empreses, entitats,
centres o instal·lacions obligats a adoptar aquestes mesures d’autoprotecció.»
Passada la proposta a votació, resulta aprovada per NOU VOTS A FAVOR i DOS
ABSTENCIONS.
Justificació del vot:
El senyor Albert Compte, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió,
manifesta que els components del seu Grup no han votat a favor degut a que no han
estat consultats per a la designació dels membres que es proposen.
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5. DESAFECTACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC DE LA FINCA DE REF. CADASTRAL NÚM.
7070513CF1577A, SITUAT AL CARRER JAUME CIURANA
Conclòs el debat del punt anterior, el senyor Alcalde presenta als reunits el contingut
de la següent proposta d’acord.
«A l’Inventari de Béns d’ aquest Ajuntament figura amb la classificació US PÚBLIC, un
bé immoble, de referencia cadastral 7070513CF1577A, situat al carrer Jaume Ciurana
de Falset, de 4.438 m2 de superfície, que limita al Nord amb el Carrer Malanyet i amb
terres de Cipriano Pi, a l’Est: amb cases i solars del c. Malanyet, al Sud: Amb resta de
finca de la que es segrega i a l’Oest: barranc de la Font Vella i hereus de Pujades.
Aquesta finca figura inscrita en el Registre de la Propietat de Falset amb el numero de
FINCA 332,3 TOM 941, LLIBRE 62, FOLI 151 INSCRIPCIÓ 2ª.
Es voluntat de l’Ajuntament el reajustament de les partions per permuta entre aquesta
finca i la 1114, propietat dels consorts Antonio Hernandez i Adoración Martinez,
tramitant-se en la actualitat un expedient de permuta el que ha quedat suficientment
justificada l’oportunitat i conveniència de la mateixa.
Es per això que es proposa l’adopció dels següents acords
PRIMER .- Aprovar inicialment la desafectació de l’ús públic de la finca inventariada, de
ref. cadastral núm. 7070513CF1577A, situat al carrer Jaume Ciurana de Falset, de
4.438 m2, que limita al Nord amb el Carrer Malanyet i amb terres de Cipriano Pi, a
l’Est: amb cases i solars del c. Malanyet, al Sud: Amb resta de finca de la que es
segrega i a l’Oest: barranc de la Font Vella i hereus de Pujades, i inscrita al Registre de
la Propietat de Falset, FINCA 3323 TOM 941 LLIBRE 62 FOLI 151 INSCRIPCIÓ 2ª.
SEGON .- Justificar l’oportunitat de la desafectació en la necessitat de reajustament de
les partions per permuta de les finques 3323 (la que es desafecta) i 1114, propietat
dels consorts Antonio Hernandez i Adoración Martinez
TERCER .- Exposar al públic per al·legacions els presents acords durant el termini de
trenta dies amb la finalitat que les persones interessades puguin presentar les
al·legacions que tinguin per convenients, publicant edictes en el taulell d’aquest
ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, donant aquesta
resolució provisional per provisional, sense necessitat de posterior acord, cas que
durant el termini d’al·legacions no es presenti cap.
QUART .- Remetre finalment l’expedient al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, als efectes de donar compliment a allò que s’estableix a la
vigent normativa per a la aprovació definitiva de la desafectació que es persegueix,
condicionant la eficàcia dels presents acords a que dita aprovació es produeixi.»
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Passada la proposta a votació, resulta aprovada per UNANIMITAT dels assistents.
Intervencions:
Senyor Albert Compte .- Pregunta si es respectarà el dret del pas que del senyor
Antonio Hernández disposa a traves de la finca.
Respon afirmativament el senyor Jaume Domènech.
Justificació del vot:
La senyora Maria Jesús Sanchez, manifesta la intenció inicial del seu Grup de abstenirse en la votació degut a la manca de suficient informació per consolidar un criteri
fonamentat sobre l’assumpte de que es tracta.
6. RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA DE REFERENCIA 207/2015, RELATIU A
L’AMORTITZACIÓ D’UNA PLAÇA LABORAL DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE
L’AJUNTAMENT.
Conclòs el punt anterior, el senyor Alcalde presenta als reunits la següent proposta
d’acord:
«En data 18 d’agost de 2015, el senyor alcalde, en base als antecedents fonaments de
drets que en allà s’exposen, va resoldre amb el Decret de referencia 207/2015,
l’amortització de la plaça d’oficial 1a paleta existent a la relació de llocs de treball de
l’Ajuntament de Falset aprovat per l’Ajuntament en data 7 de maig de 2015.
Essent l’aprovació d’aquesta relació de llocs de treballs competència del Ple de la
Corporació, atenent al que es disposa a l’article 23,2,i) de la Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local, es proposa ara l’adopció dels següents acords:
PRIMER .- Ratificar en tots els seus termes el Decret de l’alcaldia de 18 d’agost del
corrent 2015 i amortitzar la plaça d’oficial 1a. de caràcter laboral, existent a la Relació
de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Falset amb data d’efectes del dia 02 de
setembre de 2015.»
Que passat a votació es aprovada per SET VOTS A FAVOR i QUATRE VOTS EN CONTRA.
Justificació del vot:
El senyor Albert Compte, manifesta que el vot del seu grup ha esta contrari a la
proposta de ratificació degut a la seva disconformitat amb la política municipal en
matèria de personal repassant algunes despeses referides tan al capítol de personal
con de contractació de serveis.
Dona resposta el senyor Domenech, manifestant que la situació actual es provisional
fins a la contractació per part del Consell Comarcal del personal necessari per la
prestació dels serveis a que el senyor Compte es refereix.
La senyora Maria Jesús Sanchez: Es manifesta disconforme a l’amortització que el
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Decret ara ratificat determina entenent que compromet la viabilitat de la brigada
municipal.

7. NOMENAMENT DELS MEMBRES DE DESIGNACIÓ MUNICIPAL DE L’ORGANISME
AUTÒNOM INSTITUT DE CULTURA I PATRIMONI
Conclòs el punt anterior, al senyor Alcalde presenta als reunits la següent proposta
d’acord:
« Vista i conforme amb els acords adoptats per la Junta Directiva de l’Institut d’Estudis
Falsetans en la seva reunió de 15 de setembre de 2015 i de conformitat amb el que es
disposa a l’article 12 dels Estatuts de l’Institut de Cultura i Patrimoni de Falset aprovats
pel Ple municipal el passat dia 17 de març de 2015.
Es proposa al Ple Municipal, l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER .- Designar membres de Consell Rector de l’Institut de Cultura i Patrimoni de
Falset de designació municipals a la senyora IMMACULADA PUJOL TORRUS, i al senyor
CARLOS BRULL FORNT, tots dos regidors de l’Ajuntament de Falset.
SEGON .- Notificar els presents acords a les parts interessades amb expressió dels
recursos que siguin d’aplicació.»
Que passada a votació es aprovada per UNANIMITAT dels presents.
8. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER L’ALCALDIA CONTRARIES ALS
INFORMES DE DISCREPÀNCIES DE L’INTERVENCIÓ MUNICIPAL.
El senyor alcalde dona compte de les resolucions adoptades per l’alcaldia contraries als
reparos formulats per la intervenció municipal, com segueix:
«L’article 218 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que
l’interventor elevarà informe al Ple, de totes les resolucions adoptades pel president
de l’Entitat contraries als informes de discrepàncies (reparos) efectuats, atenent
únicament als aspectes i tasques pròpies de l’exercici de la funció fiscalitzadora sense
incloure qüestions de oportunitat o conveniència en les actuacions que fiscalitzi,
constituïnt aquest informe un punt independent de l’ordre del dia de la corresponent
sessió plenària.
En aquest sentit i sense perjudici de l’informe anual al Tribunal de Comptes que
aquesta Intervenció té l’obligació de remetre el Tribunal de Comptes, conforme amb la
Resolució de 10 de juliol de 2015 de la seva presidència, s’informa al Ple de les
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següents resolucions adoptades:
Decret de la presidència
185/2015, de 9 de juliol de 2015

Es resolt en base al principi de d’enriquiment injust, les
discrepàncies objecte de l’informe d’Intervenció de
fiscalització de pagaments de número 077/2015, per
import de 15.394,52 Euros del quals, i conforme amb el
criteri de la intervenció municipal, 1.238,05 €, per
pagaments d’allò que no es deu, 233,53 € manca de
cobertura competencial, i 13.922,94 €, per raó d’obres
que s’executen sense que no consti la disponibilitat dels
terrenys sobre els quals s’executa i per tant amb omissió
de requisits essencials.

9. INFORMES DE L’ALCALDIA
El senyor Alcalde informa als reunits:
a) Que transcorregut un termini raonable en el qual els veïns i els infractors han
estat informats suficientment, es començaran a imposar sancions contra els
infractors de les normes de circulació i aparcament i contra les ordenances de
convivència cívica.
b) Que ha estat nomenada una nova agent municipal, per un termini de sis mesos
c) De la reanudació de les obres d’arranjament de la conducció de clavegueram
que discorre pel barranc de la vila un cop obtinguda l’autorització de l’ens
gestor de la llera.
d) De la reanudació de les obres d’arranjament del camí del Mas Obach un cop
solucionats els problemes de la empresa adjudicatària de les obres.
e) Que durant el més de novembre es presentarà la programació estable del
Teatre de l’Artesana
f) Que des de la setmana que ve estarà disponible una nova aplicació per a
telèfons intel·ligents amb sistemes operatius Android i IOS que permetrà rebre
els pregons municipals i que suposa un cost per l’ajuntament de 96 euros a
l’any.
g) Que l’Ajuntament es conscient dels problemes existents en alguns del altaveus
del sistema de megafonia i que es té la intenció de canviar.
h) Que l’Escola de musica té previst començar les seves activitats al Teatre de
l’Artesana la propera setmana
i) Que esta programat per l’actual cap de setmana la anual cursa de muntanya
que es aquesta edició compta amb 500 inscrits, la qual cosa espera que suposi
un impuls pel comerç de la zona
j) Tributa finalment un record a la memòria del senyor Gaspar Pellejà, falsetà,
assistent habitual als plens municipals i recentment traspassat.
10. PRECS I PREGUNTES
a) Senyora Maria Jesus Sanchez : Pregunta si es transmetran tots els plens
Dona resposta el senyor Alcalde manifestant que es pot estudiar la proposta.
b) Senyora Immaculada Pujol : Es manifesta disconforme amb la exhibició a la
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façana de l’Ajuntament de una bandera estelada que entén que no representa
a tots a diferencia de la senyera que si representa, afirma, a tots els catalans.
Dona resposta el senyor Carlos Brull justificant la seva presencia amb un sentit
de festa després de les passades eleccions.
I no havent més temes a tractar, pel Sr. Alcalde s’aixeca la sessió essent les 21:40 hores del
dia de la data, de la que jo el secretari estén la present acta la que dono fe signant al peu en
companyia del Sr. Alcalde.
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