SECRETARIA

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FALSET
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:04/2016
Data: 8 D’ABRIL DE 2016
Horari: de 20:00 h a 21:10h
Lloc: Sala d’Actes Casa Consistorial
PRESIDEIX
Senyor

Jaume Domenech Jordà, Alcalde president 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
Antonio Muntané Molina
EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA
Senyora
Maria Jesús Sánchez Soldevila
Senyora
Immaculada Pujol Torrus
Senyor
Albert Compte Jornet
SECRETARI
Senyor Manel Alba
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. SUSPENSIÓ DE LLICENCIES
2. XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2016
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A Falset a la data i a l'hora indicada es reuneixen al Saló d’actes de l’Ajuntament de
Falset els membres de la Corporació esmentats a la capçalera, sota la presidència del
senyor 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 la presidència es passà al tractament dels assumptes inclosos a l’ordre
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del dia de la convocatòria amb el resultat següent:
PRIMER .- SUSPENSIÓ DE LLICENCIES
En l’ús de la paraula, el senyor Alcalde presenta als reunits la següent proposta d’acord:
«Instruït procediment per a la suspensió potestativa en la fase de formulació de la
modificació proposada del Pla General d'Ordenació Urbanística i vistos els informes
elaborats.
A la vista de la competència d'aquest Ajuntament per a la suspensió de llicències (art. 73.1
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'Urbanisme) i l'atribució de l'Alcaldia en exercici de la clàusula residual continguda en l'art.
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, es proposa
l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació,
reforma, rehabilitació o enderroc de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o
usos concrets i demés autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació
sectorial en les àrees en les que les noves determinacions que aquestes preveuen, suposin
una modificació del règim urbanístic vigent. La durada de la suspensió és de dos anys.
Aquestes àrees afectades per la suspensió es concreten en els àmbits grafiats al document
annex que forma part integrant del present acord.
SEGON: Publicar el present acord de suspensió en el Butlletí Oficial de la Província, en un
periòdic dels de major circulació de la Província, a tenor del previst en l'art. 117.2 del
Reglament de Planejament Urbanístic, i en el tauler d'anuncis electrònic de la seu
electrònica/tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, per a major difusió, a tenor dels articles
69.1, 70.bis.3, 70.ter.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
TERCER: Notifiqui's el present acte als propietaris que tinguessin presentades sol·licituds de
llicència afectades per la suspensió amb anterioritat al mateix, posant de manifest el dret
que els empara a ser indemnitzats de conformitat amb els arts. 35 del Reial Decret
Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Sòl i 121 del
Reglament de Planejament Urbanístic.»
Que passada immediatament a votació es APROVADA per unanimitat dels presents.
SEGON .- XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2016
Seguidament el senyor Alcalde, presenta als reunits la proposta d’acord de aprovació de la
xifra oficial de població a 1 de gener de 2016, com segueix:
« Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró
municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2016, que recullen el resultat de les
actuacions dutes a terme durant l’exercici 2015.
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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 2016.
FONAMENTS DE DRET
1. 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.
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sots-secretaria 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 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 ara 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 2016, i que conté
la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant
l’exercici 2015. El resum que s’aprova és el següent:

SEGON .- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2016, 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 immediatament a votació es APROVADA per unanimitat dels presents.
Intervencions .- El senyor Alcalde s’adreça als presents donant pública resposta a la petició
de la senyora regidora Maria Jesus Sanchez sobre la publicitat televisada de les reunions del
Ple municipal. Justifica el fet que, malgrat estar d’acord en donar-li aquesta difusió, aquest
no es televisi, en el fet que, la escassíssima durada de la reunió i els temes a tractar que es
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concreten en aquest cas en propostes de simple tràmit, no justifiquen, entén, la despesa.
Creu en suma que “la gent no ho entendria” per la “manca de contingut” i la despesa
innecessària, i per tant, creu que s’haurien de televisar únicament els Ples ordinaris i els
extraordinaris d’importància.
El senyor Antoni Muntané, ratifica expressament aquesta opinió manifestada pel senyor
Alcalde.
I no havent més temes a tractar, pel Sr. Alcalde s’aixeca la sessió essent les 21:10 hores del
dia de la data, de la que jo com a secretari aixeco la present acta, del contingut de la qual
dono fe, signant al peu en companyia del Sr. Alcalde.

