Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLC/2017/1

EL PLE

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

7 / d’abril / 2017

Durada

Des de les 20:00 fins a les 21:30 hores

Lloc

SALA DE PLENS

Presidida per

Jaume Domènech Jordà

Secretari

Manel Alba

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

38125876H

Albert Compte Jornet

SÍ

39888863D

Antonio Muntané Molina

SÍ

39893820K

Carlos Brull Fornt

SÍ

39833992Q

Immaculada Pujol Torrus

SÍ

39835630K

Jaume Domènech Jordà

SÍ

39893804M

Joan Coll Montané

SÍ

39834791X

Jordi Castelló Malràs

NO

39838929P

Josep Rull Prous

SÍ

39912767Q

Maria Jesús Sánchez Soldevila

SÍ

39645370V

Miquel Puig Raposo

SÍ

77787974L

Nuria Borja Marco

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Jordi Castelló Malràs.
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Manel Alba (1 de 1)
Secretari Interventor i Tresorer
Data Signatura: 10/04/2017
HASH: 80ebf2137e35f16b6d276e7788936b6a

ACTA

Un cop erificada la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9, En contra: 0, Abstencions: 1,
Absents: 0

És aprovada sense esmenes per la majoria absoluta dels presents.
Explicació del Vot
El senyor Albert Compte manifesta que el seu vot es d'abstenció degut a que no estava present a la
sessió de que es tracta.

Expedient 256/2017. Ordenança reguladora del Mercat setmanal
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

«Vista la necessitat d' actualitzar la normativa reguladora del mercat setmanal
s'ha encarregat al regidor delegat en matèria de comerç la redacció d'una nova
ordenança per a la venda ambulant.
En el marc de Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en
mercats de marxants, que disposa que tots els ajuntaments han d’aprovar una
ordenança reguladora de la venda no sedentària d’acord amb els paràmetres
continguts en el citat Decret i vista la proposta elaborada per senyor regidor
delegat en matèria de comerç, amb les modificacions i adaptacions a les
necessitats del municipi.
En exercici de la potestat reglamentària reconeguda a les Corporacions Locals a
l’article 4.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
8.1.a) 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 60 i següents del ROAS, es
proposa al Ple l’adopció del següents,
ACORDS
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de venda no sedentària a
Falset.
SEGON.- Sotmetre l’Ordenança inicialment aprovada a informació pública per un
termini de trenta dies a través de la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la
Província, pàg. web, portal de transferència i al tauler d’anuncis de la Corporació.
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El senyor alcalde dona la paraula al senyor Antoni Muntané, que remarca la
necessitat que existia de dotar d’un nou marc regulatori al mercat setmanal ,
destacant en la nou marc la millora en la oferta i en la ocupació de la superfície
així com en les condicions de seguretat i respecte tant dels accessos als edificis,
com als veïns i a la resta dels comerciants, presentant finalment la següent
proposta d’acord:

TERCER .- Elevar aquesta aprovació a definitiva sense necessitat de posterior
acord, cas que durant el termini d’al·legacions no se'n presenti cap. »

Expedient 252/2017. Constitució de la Comissió de Medi Ambient
(GREFOL)
Favorable

Tipus de votació:
Ordinària
A favor: 7, En contra: 2,
Abstencions: 1, Absents: 0

El senyor alcalde, manifestant la seva voluntat de reduïr la complexitat i fer mes
operativa la estructura del que es conneix com «Patronat» GREFOL, així com
d'evitar confusions respecte de la forma jurídica que emmarca la seva estructura
organitzativa, presenta la següent proposta d’acord:
«Les Comissions Sectorials previstes a l'article 61 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i al 139.2 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, tenen per finalitat donar
entrada a l'opinió veïnal dins de l'organització Municipal regint-se pel que es
disposi en els acords Plenaris que els estableixin i ,si s’escau, pel seu reglament
intern.
De conformitat amb la seva normativa aplicable i en particular amb el que
disposa al número 61 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i als 130, 131 i 139.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
De conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització, eleva
la següent proposta de resolució:
ACORD
PRIMER. Constituir la Comissió de Medi Ambient (GREFOL) que tindrà caràcter
consultiu i deliberant així com funcions d'informació i assessoria, integrant la
participació dels ciutadans i membres de la Corporació en relació als següents
assumptes:
La conservació, manteniment, millora, protecció i execució de
futures actuacions del paratge «GREFOL», i dels espais d'interès
natural que es trobin dins el terme municipal de Falset.
2.
La coordinació de totes les activitats que es sol·licitin per a dur
a terme activitats culturals, lúdiques, esportives, turístiques,
religioses, o altres en els paratges de competència del GREFOL.
3.
L’organització d'activitats de tota mena sobre el paratge
«GREFOL», i els espais d'interès natural de Falset.
4.
L’elaboració de propostes de noves actuacions o manteniment
de les instal·lacions existents proposant a l'Ajuntament, acollir-se a
les subvencions que habitualment es convoquen per diferents
organismes oficials o privats, per actuacions als paratges naturals.
SEGON. La Comissió de de Medi Ambient (GREFOL) estarà integrada pels
següents òrgans:

1. La Presidència que correspondrà al regidor en el qual delegui Alcalde.
2. El Consell, amb la següent composició:
El President.
Dos regidors
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1.

Un representant de l’església catòlica, propietària dels
terrenys
Un representat de les associacions ciutadanes amb
especial vinculació amb els assumptes objectes de
l’organisme

3. La Secretaria, que estarà a càrrec del de la pròpia corporació o de la
persona en la que en delegui.

participació per a assumptes concrets.
TERCER .- El Consell es reunirà almenys una vegada a l’any o quan el president ho convoqui.
QUART .- Derogar i deixar sense efecte els acords de creació de l’Organisme
municipal de gestió d'espais naturals aprovats per l’Ajuntament i publicats al
BOPT número 147 de 25/06/2007.»
Intervencions
Senyor Domènech .- Remarca que la forma organitzativa que es presenta, manté
l’esperit de l’actual.
Repassa els components que l’acord preveu i manifesta que el representant veïnal
tindrà la categoria de coordinador de la comissió, en la seva qualitat de bon
coneixedor de la zona.
Manifesta la seva voluntat de que dins dels pressupost existeixi consignació i
partida expressa destinada a les seves activitats, a més dels ajuts i subvencions
que es puguin aconseguir per col·laborar amb els projectes que promogui..
Senyora M. Jesús Sanchez .- Assumeix la necessitat de reestructuració però entén
que el que s’hauria de plantejar es reconstitució de la seva estructura, seguint en
tot cas el Conveni signat en data 28 d’abril de 2010 la vigència del qual posa en
dubte, remarcant la senyora Pujol que la redacció de l’acord crea confusió en
sobre aquest aspecte.
Manifesta que no veu consignació expressa en els pressupostos destinada al seu
funcionament.
Senyor Domenech .- Manifesta que el Conveni a que la senyora Sanchez fa
esment continua perfectament vigent i que la Comissió sectorial que es crea, se
subroga de la totalitat dels seus drets i obligacions.
Senyor Albert Compte .- Proposa retirar l’acord que es presenta fins al moment en
el que existeixi consignació especifica per destinar-hi.
Senyor Miquel Puig .- Remarca que el que es persegueix no es cap altra cosa que
la millora de la estructura organitzativa, remarcant el senyor Carlos Brull que el
projecte GREFOL «si existeix a la actualitat, continuarà existint».

Expedient 78/2017. MODIFICACIO COMPLEMENT ESPECIFIC
DETERMINATS LLOCS DE TREBALL
Favorable

Tipus de votació:
Ordinària
A favor: 7, En contra:
0, Abstencions: 3,
Absents: 0

Seguidament el senyor Alcalde, presenta la següent proposta d'acord:
«PRIMER.- De conformitat amb allò disposat a l’article 93 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-, les retribucions bàsiques
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4. Les Comissions de Treball, que, si escau, decideixi constituir el Consell de

dels funcionaris locals han de tenir la mateixa estructura i idèntica quantia que les
establertes amb caràcter general per a tota la funció pública; les retribucions
complementàries s’atendrà a l’estructura i criteris de valoració objectiva de les de
la resta dels funcionaris públics; la seva quantia global serà fixada pel Ple de la
Corporació dins dels límits màxims i mínims que s’assenyalin per l’Estat.
Per la seva part, l’article 153.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de
Règim Local -TRRL-, estableix que l’estructura, criteris de valoració objectiva, en el
seu cas, i quanties de les diverses retribucions dels funcionaris d’Administració
Local, es regiran pel que disposa l’article 93 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-.
Hem d’acudir, per tant, a la regulació establerta als articles 21 i ss. del Text Refós
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic -TREBEP-, aprovat per Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre. En ell, l’article 24, sense donar nom a aquest
complement, determina que la quantia i estructura de les retribucions
complementàries dels funcionaris s’establirà per les corresponents lleis de cada
Administració Pública atenent, entre altres factors, a l’especial dificultat tècnica,
responsabilitat, dedicació, incompatibilitat exigible per al desenvolupament de
determinats llocs de treball o les condicions en què es desenvolupa la tasca
encomanada.
Per la seva part, l’art. 4.2 del RD 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el
Règim de les Retribucions dels Funcionaris d’Administració Local, exigeix que, amb
caràcter previ al seu establiment o modificació, s’efectuï per la Corporació una
valoració del lloc de treball atenent a la seva especial dificultat tècnica, dedicació,
incompatibilitat, responsabilitat, perillositat o penositat.
SEGON.- Seguint la opinió jurisprudencial mes moderna aquesta s'ha entés que no
és necessari el tràmit d’informació pública que tenen les normes reglamentàries i
que contra la seva aprovació o modificació es podrà interposar el recurs potestatiu
de reposició regulat a l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-, si bé
s’exigeix la seva publicació per a coneixement dels interessats.
TERCER .- L’aprovació de la modificació del complement específic associat al lloc
de treball de responsable de la oficina pressupostaria
125,00 €
Per raó de la responsabilitat assumida per la
seva funció de coordinació de l' oficina
comptable

pertoca al Ple, en virtut d’allò previst a l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-, sense que tal atribució
pugui ser objecte de delegació (art. 22.4), si bé amb caràcter previ l’expedient
haurà de sotmetre’s a estudi per la Comissió Informativa de Governació, per així
exigir-ho, entre altres, els articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL- i 82, 123, 126, del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
CINQUÈ .- Existeix, conforme amb l’informe de la intervenció municipal que figura
a l’expedient, consignació pressupostaria suficient per a fer front a l’increment de
la despesa que suposa aquesta variació.
SISÈ .- L’acord de modificació del complement de què es tracta es publicarà al
Butlletí Oficial de la Província i es comunicarà a l’Administració de l’Estat i a
l’Administració Autonòmica, en el termini màxim de 30 dies hàbils (art. 127 TRRL).
A la vista de tot el que s’ha exposat PROPOSO l’adopció dels següents acords:
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Responsable de l' oficina
pressupostària

PRIMER.- Incrementar el complement específic dels llocs de treball relacionats en
les quantitats indicades
Responsable de l' oficina
pressupostària

125,00 €
Per raó de la responsabilitat assumida per
la seva funció de coordinació de l' oficina
comptable (especial dificultat tècnica i
responsabilitat)

SEGON.- Donar compte de la proposta a la Mesa paritària per tal de donar
compliment al que preveuen els articles 34 i 37.1.c) del Text Refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic -TREBEP-, aprovat per Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre.
TERCER.- Sotmetre a dictamen de la Comissió Informativa de Governació, la
proposta d’increment del complement específic dels llocs de treball indicats i, en
conseqüència, la modificació de la relació de llocs de treball relacionats per a la
seva posterior inclusió en l’ordre del dia de la corresponent sessió plenària.»
Intervencions
Senyor Albert Compte.- Entén que s’hauria de començar per aprovar la Relació de
Llocs de Treball de l’Ajuntament per compte de «començar la casa per la teulada»,
per que, manifesta, hi ha persones que no estan en el nivell que els hi toca.
Senyor Carlos Brull .- Manifesta que aquesta Relació es va iniciar i es va aturar
durant el mandant anterior.
El senyor Domènech .- Manifesta que prèviament a la redacció del catàleg,
s’hauria de fer un estudi de les conseqüències que podria comportar així com de
la sostenibilitat de l’Ajuntament.

Exp. 49/17. Modificaicó del Pla d'Ordenació urbanística municipal
de vàries zones i sistemes
Motiu: Retirat de
l'Ordre del dia

Expedient 52/2017. Modificació del pla d'ordenació urbanística
municipal. Regulació espai antiga FALBAR
Favorable

Tipus de votació:
Ordinària
A favor: 7, En contra: 0,
Abstencions: 3, Absents:
0

Seguidament el senyor Alcalde, presenta la següent proposta d'acord:
«Vista la Provisió de l'Alcaldia, en la que es disposà i justificà l'inici del
procediment de MODIFICACIÓ PUNTUAL del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
de Falset en el que respecta a la regulació de la ordenació urbanística de l'espai
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No hi ha acord

de l'antiga fàbrica FALBAR i l'informe emès per la secretaria en relació amb la
legislació aplicable i el procediment a seguir per a dur a terme la referida
modificació.
Ha estat tramesa la proposta a l'òrgan ambiental de declaració de no subjecció a
l'avaluació ambiental estratègica.
Es proposa l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment la proposta de MODIFICACIÓ PUNTUAL del Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal de Falset en el que respecta a la regulació de la
ordenació urbanística de l'espai de l'antiga fàbrica FALBAR.
SEGON. Obrir un període d'informació pública durant el termini d'un mes,
mitjançant un anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Butlletí
Oficial de la Província, tauler d'anuncis pàg. web, portal de transparència i en un
diari de la província, durant el qual quedarà l'expedient a disposició de qualsevol
que el vulgui examinar per presentar les al·legacions que s'estimin pertinents.
TERCER. Donar audiència, simultàniament a la informació pública, als ajuntaments
l'àmbit territorial dels quals limita amb l'àmbit de modificació proposada
QUART. Sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de les seves
competències sectorials.»
Intervencions
Senyor Domènech .- Manifesta que con la proposta es pretén evitar la confusió
existent sobre la classificació del sol sobre el que es troba la antiga fabrica
FALBAR, un cop que aquesta no va complir els termes del conveni urbanístic
signat en el seu dia pel seu trasllat.
Senyor Albert Compte.- Pregunta si amb la nova classificació podria instal·lar-se
una altra fabrica al poble, responent afirmativament el senyor Alcalde.

Expedient 73/2017. Verificar el Text Refós de la modificació
puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 1/2016 Ús de
tanatori
Motiu: Retirat de
l'Ordre del dia

Expedient 223/2017. Modificació del pla d'ordenació urbanística
municipal PAU-6
Favorable

Tipus de votació:
Ordinària
A favor: 7, En contra: 0,
Abstencions: 3, Absents: 0

Seguidament el senyor Domènech, presenta la següent proposta d'acord:
«Vist que per la Provisió de l'Alcaldia, es disposà i justificà la iniciació del
procediment de MODIFICACIÓ PUNTUAL del POUM núm. 2/2017 en relació a la
ordenació del Pla d'Actuació Urbanistica numero 6 (PAU-6) del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal de Falset i l'informe emès per la secretaria en relació amb la
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No hi ha acord

legislació aplicable i el procediment a seguir per a dur a terme la referida
modificació.
Ha estat tramesa a l'òrgan ambiental una sol·licitud de declaració de no subjecció
a l'avaluació ambiental estratègica de la modificació del Pla proposada.
Es proposa l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment la proposta de MODIFICACIÓ PUNTUAL del POUM
núm. 2/2017 en relació al PAU-6 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de
Falset.
SEGON. Obrir un període d'informació pública durant el termini d'un mes,
mitjançant un anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Butlletí
Oficial de la Província, tauler d'anuncis pàg. web, portal de transparència i en un
diari de la província, durant el qual quedarà l'expedient a disposició de qualsevol
que el vulgui examinar per presentar les al·legacions que s'estimin pertinents.
TERCER. Donar audiència, simultàniament a la informació pública, als ajuntaments
l'àmbit territorial dels quals limita amb l'àmbit de modificació proposada.
QUART.- Sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de les seves
competències sectorials. »
Intervencions
Senyor Domènech .- Explica amb detall la proposta remarcant la conveniència del
manteniment de l’espai existent destinant a aparcament de vehicles així com dels
paràmetres urbanístics i en especial l'aprofitament de les parcel·les resultants,
malgrat que els nous instruments de reparcel·lació que es redactin no podran ser
repercutits sobre les quotes d'urbanització.
Senyor Albert Compte.- Demana aclariments sobre la projecció sobre el plànol de
la proposta de l’espai actualment destinat a aparcament i remarca la discrepància
entre l’ús actual i la ordenació urbanística.

Expedient 329/2017. Aprovació de Pla Especial Urbanístic CATALEG
DE MASIES I CASES RURALS
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

«Considerant el projecte de Pla Especial de Masies i Cases Rurals que va ser
sotmès a informe dels Serveis Tècnics Municipals.
Vista l' aprovació inicial efectuada pel Ple municipal en data 1 d’abril i considerant
que amb data 3 de juny de 2016 es va sotmetre a informació pública durant el
termini d’un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona núm. 106, de data 3 de juny de 2016, i en el diari de Tarragona, de data
26 de maig de 2016.
Vistes les al·legacions presentades així com els informes aportats per l'equip
redactor del projecte.
Realitzada la tramitació legalment establerta es proposa al Ple l'adopció del
següent
ACORD
PRIMER. Estimar les al·legacions presentades per
1. Joan Prous Muntané amb DNI 77829277Z, en relació al Mas Prous situat a la
seva finca al polígon17 parcel·la 71, on s’aporta més informació gràfica
2. Fernando Turró Homedes amb DNI 46311944H, en relació a la seva finca
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Seguidament el senyor alcalde presenta las reunits la següent proposta d'acord:

MOCIÓ RELATIVA A L'IMPOST SOBRE INCREMENT DEL VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Favorable

Tipus de votació:
Ajuntament de Falset
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situada al polígon 19 parcel·la 29, on fa constar que hi ha un error en la
superfície construïda i en la manca de referència al pla especial del Mas
Siurana de Falset
3. Carles Dasca Vizcaino amb DNI 39673399D, en relació a la seva finca
situada al polígon 23 parcel·la 45, que fa constar que hi ha un error de
coherència entre la descripció del punt 3.1. i el QUADRE RESUM, a efectes
de l'ús proposat de turisme rural.
4. Roger Felip Ibars amb DNI 46237526M, en relació al Mas Trucafort situat a
la seva finca al polígon28 parcel·la 5, on s’aporta informació gràfica
actualitzada, una incoherència gramàtica i un suggeriment d' ampliació
d’informació en l’apartat 1.1; 1.3 i 1.4.
5. Carme Munté Serra amb DNI 3977338X, en relació a la seva finca situada al
polígon 8 parcel∙la 32, on especifica que no hi cap Mas de Can RULL en la
seva propietat
6. Joan Pellejà amb DNI 77829271P, en relació als Masos del Gori situat a la
seva finca al polígon 17 parcel·la 71, on s’aporta més informació gràfica ,
una incoherència gramàtica i un suggeriment d' ampliació d’informació en
l’apartat 3.1. Usos admesos , en l’ultima línia “L’ampliació del conreu
d’oliver i vinyes”.
7. Lluïsa Campàs Llorens amb DNI 39773436L, en relació al Mas de
l’Anguera situat a la seva finca al polígon17 parcel·la 71, on s’aporta un
error històric en l’apartat 1.1 Època de construcció, tipologia i entorn.
8. Maria del Carmen Rocamora Rull amb DNI 39817041Q, en relació a la seva
finca situada al polígon 19 parcel·la 53, fa constar que hi ha un error en el
nom del Mas, deixant constància de què no es tracta del Mas germanes
Rocamora sinó Mas Parellada del Palet.
9. Maria del Carmen Rocamora Rull amb DNI 39817041Q, en relació a la seva
finca situada al polígon 3 parcel·la 50, fa constar que hi ha un error en el
nom del Mas, deixant constància de que no es tracta del Mas dels Carners
sinó Mas Crusat i que pertany a la partida Esplanes.
SEGON. Estimar parcialment les al·legacions presentades per:
Javier Rull Serra amb DNI 77831591M, en relació a la seva finca situada al polígon
17 parcel·la 41, on especifica que el Mas del Giro pertany a la seva finca i no està
situat al polígon 1 parcel·la 13 com s’esmenta a l'actual catàleg de masies.
S’accepta l' al·legació parcialment, i s’agraeix la informació aportada, gràcies a la
qual s’actualitzarà el catàleg que s’està desenvolupant. No obstant la ubicació del
mas sí que està situat al polígon 17 no a la parcel·la 41, sinó a la parcel·la 42. Per
tant es modificarà la ubicació del mas núm. 5 del polígon 1 parcel·la 13 al polígon
17 parcel·la 42, a més d' actualitzar l' ortofoto d’ubicació.
TERCER. Aprovar provisionalment el Pla Especial de Masies i Cases Rurals en sòl
no urbanitzable i l'aprovació del catàleg, amb les alteracions resultants dels
apartats anteriors.
QUART. Notificar aquest acord a totes les persones que han presentat al.legacions,
i que figuren al punt primer.
QUART. Remetre en el termini de deu dies des del present Acord l'expedient
complet del Pla Especial de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable a la
Comissió Territorial d'Urbanisme, a l'efecte de la seva aprovació definitiva.»

Unanimitat/Assentime
nt

Atès que la sentència del TC conté un mandat al legislador perquè porti a terme
les modificacions o adaptacions del règim legal de l’Impost sobre l’Increment del
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per tal que els supòsits d’inexistència
d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana deixin d’estar-hi
subjectes.
Atès que, si bé el TC encara no s’ha pronunciat sobre la regulació de l’IIVTNU
continguda al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), el text dels articles 107 i 110.4
d’aquesta llei és pràcticament idèntic al de les disposicions de la norma foral de
Guipúscoa declarades inconstitucionals, raó per la qual podem preveure que el TC,
quan s’hagi de pronunciar sobre els esmentats articles del TRLHL que regulen el
que popularment es coneix com a pressupost sobre la plusvàlua, ho farà en
termes equivalents als de la Sentència de referència.
Atès que l’aplicació de la doctrina del TC podria comportar que els ajuntaments
haguessin de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte
d’IIVTNU en relació a terrenys que no havien experimentat un increment de valor,
com a conseqüència d’una regulació estatal incorrecta els efectes negatius de la
qual no s’han d’assumir, en cap cas, pels ens locals afectats.
Es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència, un projecte
de llei de modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment
de valor del sòl deixin d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) i situï el marc jurídic d’aquest impost en
els termes establerts a l’esmentada Sentència del TC.
Segon.- Instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat per a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el
cas que, per efecte d’una Sentència del Tribunal Constitucional, hagin de procedir
a la devolució de quantitats liquidades en concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a
terrenys el valor dels quals no havia experimentat cap increment.
Tercer.- Posar a disposició dels ciutadans assessorament en tot allò referent a la
gestió i liquidació de l’impost sobre l’increment de Valors del Terrenys de
Naturalesa Urbana.
Quart.- Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic al
voltant del finançament dels ens locals, amb l’objectiu que esdevinguin unes
administracions sostenibles econòmicament i puguin desenvolupar de forma
eficient les competències que els pertoquen.
Cinquè.- Notificar d’aquest acord al Govern de l’Estat, als diferents grups del Parlament de Catalunya,
del Congrés de Diputats i del Senat, a l’ACM i a l’FMC.»

MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
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Declarat d'urgent tractament per unanimitat dels presents, el senyor alcalde
presenta als reunits la següent proposta d'acord:
«Atès que per Sentència del Tribunal Constitucional, de data 16 de febrer de
2017, s’han declarat inconstitucionals i nuls els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la
Norma Foral 16/1989, de 5 de juliol, de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana del Territori Històric de Guipúscoa, però únicament
en la mesura que sotmeten a tributació situacions d’inexistència d’increments de
valor.

Favorable

Tipus de votació:
Ordinària
A favor: 8, En contra: 0,
Abstencions: 2, Absents: 0

Declarat d'urgent tractament per unanimitat dels assistents, el senyor Alcalde
presenta als reunits la següent proposta d'acord:

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El
manifest expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat
reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat
espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és
plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident
davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui
recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es
reconeix el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la
demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen
materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la
determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries
mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb
l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat
política dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions
diverses, ha de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques
als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic,
que permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final
d’acords eficaços.
Per tot això :
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les
condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum
reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser
políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es
manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles
iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la
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«El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir.El
passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se
en el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada
per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases,
Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta.

lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de
Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat
espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats
modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que
s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per
això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de
condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament ja va manifestar llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a
Decidir i als objectius que perseguia el mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya
decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la
ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional
pel Referèndum
Per tot això, es proposen al Ple els següents:

2.

ACORDS
Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.

3.

Promoure que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte
Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.

4.

Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i
a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).»

SUPORT EXPLICIT A LA PETICIÓ FORMULADA PEL SENYOR ALCALDE
DE MORA LA NOVA RELATIVA AL MANTENIMENT DE LA LINIA
FERROVIARIA BARCELONA – MÓRA LA NOVA– ZARAGOZA
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/Asse
ntiment

Declarar d'urgent tractament per unanimitat dels presents, el senyor Alcalde,
solicita dels presents l'adhesió explicita a la petició formulada pel senyor Alcalde
de Mora la Nova, de la manera següent:
«D. Francesc X. Moliné Rovira, Alcalde de Móra la Nova, actuando en nombre y representación de los
cofirmantes del presente documento, relacionados en el anexo 1, con el objeto de manifestar el
desacuerdo con el actual estado de la línea ferroviaria de Barcelona - Móra la Nova - Zaragoza, en
especial el tramo comprendido entre Reus - Móra la Nova - Zaragoza.
EXPONEMOS
Que actualmente la citada línea ferroviaria presenta una falta de mantenimiento
muy acusada, hecho que ocasiona incidencias que repercuten en la calidad del
servicio, especialmente en el transporte de viajeros.
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1.

Que ADIF ha degradado la citada línea ferroviaria a categoría D, extremo que
incrementará la actual falta de mantenimiento y precariza el actual servicio de
transporte de viajeros.
Que las frecuencias y los horarios de los trenes de pasajeros no se adaptan a las
necesidades de los usuarios, motivo por el cual se reduce el volumen de usuarios
que utilizan dicho medio de transporte público y se incrementa el uso de
transporte privado por carretera.
Que últimamente, se están desmontando tramos de línea para el cruce de trenes,
extremo que, motivado a que la línea es de vía única, dificulta el cumplimiento de
horarios.
Que también se están desmontando accesos a zonas de carga en diferentes
estaciones, con el objeto de impedir la posibilidad de que empresas privadas
accedan a utilizar la línea ferroviaria para el transporte de mercancías.
Que por todo lo expuesto, es fácil deducir que existe por parte de ADIF, un plan
para el desmantelamiento progresivo de la línea ferroviaria de Barcelona – Móra la
Nova– Zaragoza, con el objeto de potenciar la línea de Barcelona - Lleida Zaragoza.
Que NOS OPONEMOS RADICALMENTE a dicho plan, ya que pone en entredicho
nuestro presente y futuro, ya que condiciona muy negativamente el desarrollo
económico y social de nuestros municipios y territorio.
SOLICITAMOS

1.- El abandono, por parte de ADIF, del plan de desmantelamiento progresivo de la línea.
2.- La reversión de la última degradación de categoría de la línea.
3.- Un plan de inversión que, como mínimo, aborde los siguientes aspectos:
Reimplantación de los tramos de la línea desmontados.
Mejora de las estaciones respetando su valor patrimonial.
Reapertura i presencia de personal de atención al usuario en las estaciones con más
tránsito de viajeros.
Cumplimiento de los parámetros de las características físicas de la línea.
Dotar de los medios de seguridad necesarios a las intersecciones de la línea ferroviaria
con el resto de infraestructuras (carreteras, puentes, pasos a nivel, etc.) garantizando la
seguridad de las personas.
4.- Facilitar y potenciar el acceso de las empresas privadas de la zona al uso del
transporte ferroviario de mercancías.
5.- Adaptar la frecuencia y los horarios de los trenes de viajeros a la demanda de los usuarios, con el
objeto de potenciar el transporte público y rentabilizar la línea.»

Expedient 146/2017. Aprovació de la liquidació del pressupost de
l'exercici 2016
ACTIVITAT DE CONTROL
El senyor Alcalde dona compta de l'aprovació de la liquidació del
pressupost de l'exercici 2016 que presenta un superàvit ajustat per

Ajuntament de Falset
Plaça Quartera 41, Falset. 43730 Tarragona. Tel. 977830057. Fax: 977830668

Codi Validació: 3D5PLDKLLR3XYWKXRAMDDDPWJ | Verificació: http://falset.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 17

Que con la finalidad de que la línea ferroviaria de Barcelona – Móra la Nova– Zaragoza, en especial el
tramo comprendido entre Reus - Móra la Nova - Zaragoza, tenga unos parámetros de competitividad
óptimos que hagan rentable la línea y no condicione el desarrollo de nuestro territorio, consideramos
necesario el cumplimiento de los siguientes extremos:

operacions no financeres –Capacitat de Finançament- de 307.529,76
euros.
El volum de deute viu a llarg termini a 31 de desembre, tretes les
quantitats a reintegrar com a conseqüència de les liquidacions definitives
de la participació en els tributs de l’Estat dels anteriors exercicis, era
de 1.964.613,99 €, que representa un percentatge del 72,65% dels
ingressos corrents de l’exercici.

Expediente 238/2017. Aprobació del Pla pressupostari a mig
termini
ACTIVITAT DE CONTROL
Dona compte de l'aprovació del Pla pressupostari a mig termini formulat pel
periode 2017/2020.

Expedient 155/2017. Expedient de generació de crèdits per
ingressos
ACTIVITAT DE CONTROL
Dona compte de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2017,
del Pressupost vigent en la modalitat de generació de crèdit, d'acord al detall
següent:

Altes en concepte de despeses
432.227.29 redacció del Pla Director del Castell del Vi 18.000,00 €
Total 18.000,00 €

Expedient 156/2017. Expedient de generació de crèdits per
ingressos
ACTIVITAT DE CONTROL
Dona compte de l'aprovació de la modificació pressupostaria 3/2017en la
modalitat de generació de crèdits
Altes ingressos
46102 Subvenció Diputació de Tarragona- Catàleg Cultural 4.980,00 €
Altes en despeses
3321 22618 ACTIVITATS BIBLIOTECA 500,00 €
334 22621 ACTIVITATS JOVENTUT 480,00 €
338 22609 FESTA MAJOR 4.000,00 €
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Altes en conceptes d'ingressos
46115 Conveni entre la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Falset per a la
concessió d'una subvenció per la redacció del Pla Director del Castell del Vi
18.000,00 €
Total 18.000,00 €

TOTAL DESPESES 4.980,00 €

Expedient 163/2017. Expedient de generació de crèdits per
ingressos
ACTIVITAT DE CONTROL
Dona compte de la modificació pressupostaria 2/2017 en la modalitat de de
generació de credits per nous ingressos
Altes aplicació ingressos
45067 - Subvenció Generalitat- Llei de Barris- per la planificació turística 4.918,87 €
TOTAL INGRESSOS 4.918,87 €
Altes aplicacions despeses
432 22736 Planificació turística. 4.918,87 €
TOTAL DESPESES 4.918,87 €

Expedient 211/2017. Expedient de generació de crèdits per
ingressos numero 5/2017
ACTIVITAT DE CONTROL

Expedient 253/2017. Expedient de generació de crèdits per
ingressos
ACTIVITAT DE CONTROL
Dona compte de la modificació de credits dins del pressupost vigent numero
6/2017, per generació de nous ingressos,
Ingressos
45007 GENERALITAT DE CATALUNYA-PUOSC 2017 28.266,61
TOTAL 28.266,61
Despeses:
920-62300 COMPRA MAQUINARIA I EINES BRIGADA ( FREGADORA I ALTRES)
4.500,00
161-13100 SOUS AIGUES 5.400,00
161-16000 SEG.SOC.AIGUES 2.150,00
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Dona copte de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2017,
del Pressupost vigent en la modalitat de generació de crèdit, d'acord al detall
següent:
Altes en conceptes d'ingressos
30401 Taxa sobre el dipòsit de runes a l’abocador 6.000,00 €
TOTAL INGRESSOS 6.000,00 €
Altes en concepte de despesa
1622-22503 Tributs de la Comunitat Autònoma-Cànon runes 6.000,00 €
TOTAL DESPESES 6.000,00 €

920-14300 SOUS PERSONAL DE PRÀCTIQUES 600,00
334-13100 SOUS JOVENTUT 1.500,00
334-16000 SEG.SOC.JOVENTUT 570,00
165-21002 INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURAL: ENLLUMENAT 9.616,61
163-20605 RENTING MÀQUINA D'ESCOMBRAR 3.930,00
TOTAL 28.266,61

Expedient 347/2017. Expedient de generació de crèdits per
ingressos
ACTIVITAT DE CONTROL
Dona compte de la modificació del pressupost numero 7/2017, de generació de
credits per ingressos
Altes en aplicacions de despeses
336.62213 RESTAURACIÓ DE LES MURALLES I ENTORN DEL CASTELL DE FALSET
233.725,26 €
TOTAL DESPESES 233.725,26 €
Altes en conceptes d'ingressos
75060 SUBVENCIÓ GENERALITAT-DEPARTAMENT DE CULTURA- 133.998,00 €
75067 SUBVENCIÓ GENERALITAT-LLEI DE BARRIS-MUSEU CASTELL- 99.727,26 €
TOTAL INGRESSOS 233.725,26 € SEGON.

Expedient 64/2017. Adquisició Portal dels Ferrers
ACTIVITAT DE CONTROL

2017 - 10.000,00 €
2018 - 10.000,00 €
2019 - 10.000,00 €
- Total de despesa que representa per l’Ajuntament 30.000,00 €
- Aplicació pressupostària: 165.609.01.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

INFORMES DE L'ALCALDIA
Seguidament el senyor Alcalde informa
1.- Que s’espera que el proper dilluns estarà tancat el camí de les Esplanes per
causa de les obres de repavimentació del ferm.
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Dona compte de l'adquisició a JOEL TARRACO SL, el bé immoble conegut com a
Portal dels Ferrers, situat al numero 2 del carrer de Dalt de Falset que implica la
despesa plurianual següent:

2.- Que el procediment tramitat per l’arrendament del bar de la piscina ha resultat
desert i en conseqüència quedarà tancat a partir del proper mes de maig.

C) PRECS I PREGUNTES

SENYOR ALBERT COMPTE. CONSIGNACIÓ PER LES OBRES DEL
PROJECTE DE MILLORA DEL CAMP DE FUTBOL
El senyor Albert Compte pregunta sobre la existencia de consignació
pressupostaria adequada i suficient per fer front a la despessa asociada al
projecte de les OBRES COMPLEMENTÀRIES DEL CAMP POLIESPORTIU MUNICIPAL DOMENECH
ARAGONÈS.
Dona resposta el senyor Alcalde, afirmant que existeix consignació suficient per fer front al projecte
provinent en la seva major part de l'exercici 2016 amb una aportació complementària propera als
vuit-mil euros, de l'exercici corrent.
El projecte importa la quantitat de 155.585,30 €.

PREGUNTA DE LA SENYORA IMMACULADA PUJOL, RELATIVA A LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

PREGUNTA DE LA SENYORA MARIA JESÚS SANCHEZ RELATIVA AL
LOCAL QUE ES DESTINA A L'INSTITUT DE CULTURA I PATRIMONI DE
FALSET
Pregunta si el tancament de un espai finançat amb fons del projecte Leader, pot
tenir conseqüències no desitjades.
Dona resposta el senyor Carlos Brull manifestant que efectivament l'espai està ara
com ara, tancat per la finalització del contracte de la persona que si encarregava,
però que la idea es reobrir tan bon punt sigui possible, afegint que l’espai no està
tancat sinó que a les persones interessades se’ls facilita la clau
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Dona resposta el senyor Aclalde que manifiesta que l'arquitecte, senyor Francesc
Albin, té un cotracte menor de prestació de serveis signat amb data 1 de març del
corrents 2017, mentres que l'enginyer, que presta els seus serveis amb
periodicitat mensual, presenta factura pels serveis prestats.

