SECRETARÍA

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FALSET
SESSIÓ ORDINÀRIA
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:03/20104
Data: 17 de març de 2014
Horari: de 20:00 h a 20:30 h
Lloc: Sala d’Actes Casa Consistorial
PRESIDEIX
Sr. Jordi Puxeu Vaqué, alcalde de l’ajuntament de Falset
HI ASSISTEIXEN
Sra. Immaculada Pujol Torrus
Sra. Maria Jesús Sánchez Soldevila
Sra. Mònica Valdivieso Martínez
Sr. Manel Caballero Perez
Sr. Jaume Capdevila Ortí
Sr. Jordi Bargalló Bartolomé
Sr. Antoni Muntané Molina
Sr. Cesar López Anguera
Sr. Josep Lluis Miró Martinez
Sr. Albert Compte Jornet
SECRETARI
Sr. Manel Alba
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Aprovació si s’escau de les actes de les sessions anteriors 27 de gener i 17 de febrer
2. Desafectació i permuta d’un tros del camí de les Esporreres de Dalt
3. Modificació ordenança municipal reguladora de l’obertura d’establiments i control
d’activitats, serveis i instal·lacions a Falset
4. Modificació ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa per expedició de
documents administratius i diversos.
5. Modificació de l’ordenança fiscal 17 reguladora de la taxa per l’ocupació privativa del
vol, sol i subsòl del domini públic municipal
6. Prorroga del contracte de gestió del servei de bar de la piscina municipal
7. Constitució de la Comissió Local de Protecció Civil
8. Moció de suport a la candidatura per a la declaració de patrimoni mundial de la
UNESCO de la portalada del monestir de santa maria de ripoll
9. Moció en suport als pagesos i propietaris afectades per l’onada de robatoris a les
explotacions agràries i ramaderes i al món rural
10. Precs i preguntes
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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,
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 ANTERIORS 27 DE GENER I 17
DE FEBRER
Son aprovades per unanimitat dels presents amb la correcció de la qualificació de la
sessió que a l’esborrany de la del 17 de febrer figura com ordinària, essent la sessió
extraordinària.
2. DESAFECTACIÓ I PERMUTA D’UN TROS DEL CAMÍ DE LES ESPORRERES DE DALT
Seguidament el senyor alcalde presenta als reunits la següent proposta d’acord:
“L'Ajuntament de Falset és propietari del camí de les Esporreres de Dalt que consta
inscrit a l’inventari municipal de la xarxa de camins i per la seva destinació, té la
qualificació de bé d’ús públic i de servei públic afectat a l’ús comú general i està
interessat ara en la desafectació i permuta d’una part del seu recorregut amb la
finalitat millorar el seu traçat i permetre la unitat de la finca on es situa el celler de la
societat Ferrer Bobet SL.
Els trams afectats per la desafectació i permuta que es proposa, són els situats entre
les coordenades UTM d’inici E(x): 320057 i N(Y): 4560045 i final E(x) 320346 i N(Y):
4560403. El tram que aporta l’ajuntament té una llargada de 876 metres, mentre que
el obtingut per permuta 1.052 metres, una amplada mínima de tres i un ferm de terra
compactada de manera que si bé el traçat és més llarg, la qualitat del ferm i el millor
traçat redunden en la millor qualitat resultant. Les finques afectades per la permuta
del traçat tenen la mateixa qualificació urbanística i no veuen afectat el seu valor
econòmic de manera que no existeix aportació econòmica compensatòria entre les
parts ni recursos afectats a les limitacions a què es refereix l'article 5 del RD Leg.
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
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Cadastralment el camí afectat té la referència 43056A007090020000WU i llinda amb
les parcel·les 16, 100, 17, 99, 98 i 12 del polígon 7 de Falset travessant el nou traçat les
finques 16, 15 i 12 del mateix polígon.
Als efectes que preveu la Disposició Addicional 2ª de la Llei de Contractes del Sector
Públic es fa constar de manera expressa que el valor de la finca resultat de la
desafectació que es pretén no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost
liquidat de l’últim exercici ni els tres milions d’euros.
Consta certificació autèntica del Registre de la Propietat de Falset que acredita la
titularitat de la finca que s’aporta al traçat alternatiu així com absència de càrregues,
per les especials característiques de l’acord que es proposa no hi ha possibilitat de
promoure concurrència en quant a la permuta i s’haurà de procedir a la transmissió
directa del terrenys de que es tracta.
L'afectació dels béns a un ús o a un servei públic, els confereix un règim jurídic especial
que ve regulat fonamentalment pels articles 81.1 de la Llei reguladora de les Bases de
Règim Local i 8.1 del Reglament de Béns i que està destinat a la seva especial
protecció, essent una de les peculiaritats d’aquest règim la necessitat d'una sèrie
específica de tràmits per a la inclusió o exclusió dels béns en el seu àmbit de protecció i
que de manera resumida es concreta en l’exigència de la tramitació d’expedient en el
que s'acrediti l'oportunitat i legalitat de la mesura, previ informe jurídic preceptiu, i
exposició al públic i que es resoldrà per acord adoptat per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació.
Un cop resolt el canvi de qualificació de la finca la permuta que es pretén adopta la
forma d'un contracte privat a subscriure entre l'administració municipal i el titular de la
finca aportada exclòs de l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes.
És per això que es proposa al Ple reunit, l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Aprovar l'expedient de desafectació i permuta del tram del camí municipal de
les Esporreres de Dalt situat entre les coordenades 320.057, 4.560.045 i 320.346,
4.560.403, pel traçat alternatiu que figura cartografiat a la proposta subscrita per la
societat i a l’informe emès pels serveis tècnics municipals.
SEGON.- Exposar al públic l'expedient per un termini de 30 dies amb la finalitat de què
els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que tinguin per
convenients.
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TERCER.- Donar aquesta aprovació per definitiva sense necessitat de posterior acord
cas que durant el termini d’exposició no es presenti cap al·legació, entenent a tots els
efectes acordada definitivament la desafectació de què es tracta.
QUART.- Remetre l'expedient complet al departament de Governació de la Generalitat
de Catalunya, a l'efecte de donar compliment a l'establert en la legislació vigent sobre
informació de les alienacions de béns immobles patrimonials, condicionant l'eficàcia
dels presents acords a la efectiva desafectació acordada en els anteriors punts i a
l’informe positiu d’aquell departament.
CINQUÈ.- Autoritzar al senyor alcalde perquè procedeixi a la formalització del contracte
de permuta i la seva elevació a escriptura pública, una vegada s'hagi complerts els
anteriors tràmits.
SISÈ.- notificar aquest acord als interessats. “
Que passada a votació es aprovada per unanimitat dels presents.

3. MODIFICACIÓ
ORDENANÇA
MUNICIPAL
REGULADORA
DE
L’OBERTURA
D’ESTABLIMENTS I CONTROL D’ACTIVITATS, SERVEIS I INSTAL·LACIONS A FALSET
Seguidament el senyor alcalde presenta als reunits la següent proposta d’acord:
“L’ordenança que regula l’obertura d’establiments i control d’activitats, serveis i
instal·lacions a Falset, va ser aprovada per aquest Ajuntament i publicada en data 11
de març de 2011 al BOP número 58.
La utilització continuada d’aquesta ordenança des de la seva entrada en vigor, i la
realitat física del municipi, així com les necessitats d’adaptació a casos concrets, fa que
s’hagin anat recollint totes aquelles propostes, canvis i modificacions per fer una eina
més útil a l’hora de regular el sistema municipal d’intervenció administrativa en les
activitats, establiments i les instal·lacions que estiguin vinculades en la mateixa.
És per això que es proposa al ple l’aprovació de les següents modificacions:
PRIMER.- Procedir a les següents modificacions:
-

Article 4, apartat g) on figura tipus vuitè ha de ser tipus setè.
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-

Dins el mateix article, apartat h (segona yaula), a la columna de superfície zona de
venda (m2) a la primera fila on figura 400 ha de ser 500 i a la columna de tràmit
Ajuntament, ha de figurar tipus 7.
A la segona columna a la zona de superfície on diu 400 ha de figurar 500

-

A l’article 19 es suprimeix el punt 7

-

A l’article 20 es suprimeix el següent:”Relació dels veïns i activitats immediates a
l’activitat que es pretén instal·lar que com a mínim seran els que s’integrin en el mateix
edifici, i els confrontants a ambdós costats, al davant i al posterior de la finca.”

-

A l’article 22 on figura tipus 3 ha de figurar tipus 6.
En el mateix article es treu el següent paràgraf: Relació dels veïns i activitats
immediates a l’activitat que es pretén instal·lar que com a mínim seran els que
s’integrin en el mateix edifici, i els confrontants a ambdós costats, al davant i al
posterior de la finca.”
Dins del mateix article s’afegeix el següent: “Certificació lliurada pel tècnic competent,
si s’escau, ha d’ésser el director/a de l’execució del projecte que acrediti que l’activitat i
les instal·lacions s’adeqüen a l’estudi ambiental i al projecte o la documentació tècnica
presentats i que compleixen tots els requisits ambientals.

-

-

-

-

-

-

A l’article 24 paràgraf primer es suprimeix “innòcues” per: no classificades.
Al paràgraf segon del mateix article es suprimeix “innòcues” per : no classificades i es
suprimeix el següent: “(...) d’acord amb l’Ordenança Municipal Reguladora dels Sorolls
i de les Vibracions. L’Ajuntament, mitjançant la corresponent ordenança, regularà les
activitats subjectes en funció del nivell d’immissió acústica dins el seu recinte. “
Al tercer paràgraf del mateix article, també és suprimeix el següent: ”Els establiments
comercials amb superfície inferior a 400 m2 hauran de comunicar la seva obertura a
l’Ajuntament d’acord amb l’especificat a aquest article.”
El sisè paràgraf, també es suprimeix i conté el següent; “en el termini de 1 mes a
comptar des de la formalització de la comunicació, si la documentació presentada
s’ajusta a la normativa vigent, l’Ajuntament es donarà per assabentat de la
comunicació i en declararà l’eficàcia. En cas contrari, efectuarà el corresponent
requeriment al titular de l’activitat i, si escau, adoptarà les mesures establertes a
l’article següent d’aquesta ordenança. “
On figura capítol V condicionants tècnics comuns, ha de figurar capítol VII que és del
següent contingut:
Capítol VII. Règim comú per a espectacles públics o activitats de caràcter extraordinari
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Article 25. Tipus d’activitats:
Circs, establiments ocasionals (xurreries, parades de venda), atraccions de fires,
espectacles (concerts...) i altres.
Article 26. Tràmit i documentació a presentar dels diferents tipus d’activitats
Aquestes d’activitats es tramitaran, segons les seves característiques, al règim Tipus 3.
Règim de Llicència municipal d’espectacles o activitats recreatives o al Tipus 6. Règim
de Comunicació Prèvia d’espectacles o activitats recreatives, aprovats a l’ordenança
municipal reguladora de l’obertura d’establiments i control d’activitats, serveis i
instal·lacions, aprovada en data 11 de març de 2011 i publicada al BOP número 58.
Activitat de circ
El tràmit a seguir per aquests tipus d’activitats és el del Tipus 3 Règim de Llicència
municipal d’espectacles o activitats recreatives.
Documentació a presentar:
Segons l’article 41 de la Llei 11/2009, de 06 de juliol; <<1. Los espectáculos de circo,
entre los cuales los de vela y los que se realizan con animales, y demás espectáculos
públicos o actividades recreativas que se llevan a cabo en establecimientos abiertos al
público de carácter no permanente desmontable requieren, además de la conformidad
de los titulares del suelo afectados, la obtención previa de la correspondiente licencia
municipal.>>
Segons l’article 97 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives (Llei 11/2009, de 06 de juliol).
a) Projecte tècnic, amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i
seguretat en matèria d’incendis.
b) Memòria de seguretat, pla d’autoprotecció, memòria de mobilitat o estudi d’avaluació
de la mobilitat generada, estudi d’impacte acústic i dispositiu d’assistència sanitària,
redactats respectivament de conformitat amb el que disposa aquest Reglament, si
s’escau, i sempre que els seus continguts no s’hagin incorporat al Projecte tècnic, a que
fa referència l’apartat anterior.
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c) Declaració responsable de la persona titular o organitzadora, si s’escau, on faci constar
el compromís de contractació d’una d’assegurança de responsabilitat civil que cobreix
el risc i de disponibilitat de la finca o local.
d) Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació
acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció
i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de
l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.
e) Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la
persona que ha d’assumir la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que ha
d’expedir la certificació que acrediti l’adequació de l’establiment a la llicència
atorgada, en el que ha de constar el nom, l’adreça i titulació i habilitació professional
de la persona designada.
f) La sol·licitud de llicència urbanística, si s’escau, acompanyada per la documentació
requerida per la normativa urbanística. Aquesta sol·licitud es pot presentar
simultàniament a la presentació d’altres sol·licituds d’autorització o llicència.
g) Informe de compatibilitat del projecte amb l’ordenament urbanístic vigent, pels
establiments de règim especial autoritzats per la Generalitat.
h) Control inicial ECA (Art. 39 R112/2010). En tot cas, i d’acord amb l’Article 39 del
Reglament 112/2010, no es podrà atorgar llicència a les estructures no permanents
desmuntables si no compten amb el control inicial d’una Entitat Col·laboradora de
l’Administració per al control dels establiments i espectacles, que hagi inspeccionat el
seu muntatge i comprovat el seu funcionament.
i) Aquesta documentació caldrà presentar-la amb una antelació mínim de 15 dies abans
de realitzar l’activitat
Activitat de concert, festa
El tràmit a seguir per aquests tipus d’activitats és el del Tipus 3 Règim de Llicència
municipal d’espectacles o activitats recreatives.

a)

b)

c)
d)

Els requisits són:
Ser convocats, organitzats i realitzats, sota responsabilitat d’una o d’unes persones
determinades, que poden ser entitats, persones físiques o jurídiques o persones
responsables o empleades de serveis de l’Administració pública i que, en tot cas, han de
ser identificades, amb determinació clara de la responsabilitat que els correspon.
Presentar un anàlisi de la mobilitat provocada per l’espectacle públic o activitat
recreativa, amb previsió de mesures especials per afrontar les necessitats detectades,
si s’escau.
Disposar de personal de vigilància i de personal de control d’accés.
Disposar de Pla d’Autoprotecció.
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e) Disposar de serveis d’higiene i seguretat i dels dispositius d’assistència sanitària
corresponents.
f) Disposar de serveis automàtics de control d’aforament, quan s’escaigui.
g) Presentar una valoració de l’impacte acústic i, si s’escau, adoptar les mesures
necessàries per prevenir-lo i minimitzar-lo.
h) Haver contractat la pòlissa de responsabilitat civil.
i) Acreditar la disponibilitat de l’establiment o de l’espai on es realitza l’espectacle públic
o activitat recreativa.
Documentació a presentar:
D’acord amb l’Article 113 del Reglament esmentat, s’ha de redactar una memòria,
amb el contingut mínim següent:
a) Identificació de l’espectacle públic o activitat recreativa de què es tracti.
b) Data i horari previst per a la realització.
c) Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables
de la seva organització.
d) Descripció breu de l’espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que
previsiblement assistiran o participaran en la seva realització, amb indicació
dels serveis o prestacions que se’ls ofereixen.
e) Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació del personal de
seguretat privada i control d’accés, i de les que convindria adoptar per part
dels serveis municipals afectats. Per tal de prevenir riscos per a la salut i la
seguretat i per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres persones
interessades, especialment en matèria de sorolls i de trànsit.
f) Declaració responsable de disposar pòlissa d’assegurances que dóna cobertura
a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l’organització i realització de
l’espectacle o de l’activitat recreativa.
g) Identificació de la persona o persones titulars de la disponibilitat de
l’establiment, recinte o espai obert i, en cas que no sigui la mateixa persona
promotora o organitzadora, document que expressi la seva conformitat amb
l’espectacle públic o amb l’activitat recreativa projectats.
h) Aquesta documentació caldrà presentar-la amb una antelació mínim de 15 dies
abans de realitzar l’activitat.
Activitat d’atraccions firals
El tràmit a seguir per aquests tipus d’activitats és el del Tipus 3 Règim de Llicència
municipal d’espectacles o activitats recreatives.
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a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)
i)

Documentació a presentar:
Projecte tècnic, amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i
seguretat en matèria d'incendis.
Memòria de seguretat, pla d'autoprotecció, memòria de mobilitat o estudi d'avaluació
de la mobilitat generada, estudi d'impacte acústic i dispositiu d'assistència sanitària,
redactats respectivament de conformitat amb el que disposa el Reglament
d’espectacles.
Declaració responsable de la persona titular /organitzadora, fent constar el compromís
de contractació d'una d'assegurança 1 de responsabilitat civil que cobreixi el risc i de
disponibilitat de l’espai.
Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació
acústica, residus i vibracions, i la que determini la normativa sobre prevenció i control
ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de
les activitats a desenvolupar-hi.
Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la
persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha
d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada,
en el qual ha de constar el nom, l'adreça, titulació i habilitació professional de la
persona designada.
La sol·licitud de llicència urbanística, si s’escau, acompanyada de la documentació
requerida per la normativa urbanística. Aquesta sol·licitud es pot presentar
simultàniament a la presentació d'altres sol·licituds d'autorització o llicència.
Manuals d’instruccions de les atraccions.
Altra documentació exigible per la legislació sectorial aplicable a l’activitat.
Aquesta documentació caldrà presentar-la amb una antelació mínim de 15 dies abans
de realitzar l’activitat.

Activitat d’establiments ocasionals (xurreries, parades de venda...)
El tràmit a seguir per aquests tipus d’activitats és el del Tipus 7 Règim de comunicació
d’activitats No classificades
a) Les activitats no classificades susceptibles de generar sorolls o vibracions hauran
d’adjuntar un estudi d’impacte acústic.
b) Prèviament a formalitzar la comunicació, caldrà haver obtingut la preceptiva llicència
d’obres o bé, en el supòsit que fos innecessària, per als casos en que es vulgui realitzar
un canvi d’ús del local o que en aquest no hi hagués una activitat anterior es sol·licitarà
l’informe urbanístic de l’article 60 de la LPCAA.
c) En funció del tipus d’activitat, caldrà haver obtingut prèviament l’informe favorable del
servei de salut pública.
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d) Model normalitzat de qüestionari l’Ajuntament.
e) Croquis de l’emplaçament proposat amb aportació e la preceptiva llicència d’ocupació
de via pública favorable.
f) Aquesta documentació caldrà presentar-la amb una antelació mínim de 15 dies abans
de realitzar l’activitat.
-

On figura capítol V règim d’inspecció i sancionador, ha de figurar capítol VIII.

-

A l’annex I de l’ordenança, article 3 punt 1 s’ha d’incloure el següent: “ Se n’exceptuen
les instal·lacions emplaçades a zones qualificades com a Indústria aïllada Ia-5 i Ia-6, en
les quals s’acceptaran solucions alternatives, sempre i quan es justifiqui el compliment
dels llindars en matèria de contaminació acústica definits al POUM, la Llei de
contaminació acústica, i el mapa de capacitat acústica, si s’escau. Aquesta excepció
resta condicionada a la compatibilitat urbanística de l’emplaçament proposat,
requerint la prèvia llicència urbanística.
Al punt 4 del mateix annex s’ha d’incloure: “(...)o el valor que s’escaigui en les
posteriors modificacions normatives del RITE.”

-

SEGON.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva
exposició en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
TERCER.- Donar aquesta aprovació per definitiva sense necessitat de posterior acord,
cas que durant el termini de exposició publica no es presenti cap al·legació procedint a
la publicació dels acords adoptats per a la seva entrada en vigor.
QUART.- Facultar a l’alcaldia per la redacció i aprovació del text refós de l’ordenança
que haurà de ser publicada en els termes de l’article 70.2 de la Llei Bases.”
Que passada a votació es aprovada per unanimitat dels presents.

4. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADORA DE LA TAXA PER
EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS I DIVERSOS.
Seguidament el senyor alcalde presenta als reunits la següent proposta d’acord:
“L’Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de l’expedició de documents administratius i
diversos, inclou l’epígraf IV Expedients administratius per a l’obtenció de llicències
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d’obertura i funcionament, per expedient el qual ha de ser modificat d’acord amb les
modificacions quer s’han fet a l’ordenança municipal reguladora de l’Obertura
d’Establiments i control d’activitats, serveis i instal·lacions a Falset.
És per això que es proposa al ple l’aprovació de les següents modificacions:
PRIMER.- Introduir els següents canvis en els apartats que s’indiquen:
“Al règim de llicència d’activitat tipus 4 l’import de la taxa és de 811,85.- euros
Al règim de llicència d’activitat tipus 8, l’import de la taxa d’obertura d’establiments
per temps limitat, és de:
Activitat de circs, concerts, festes, atraccions
firals, establiments ocasionals (xurreries,
parades de venda...) i altres activitats anàlogues

149,13.- euros

Canvi de titularitat dels expedients d’activitats
de qualsevol tipus de règim de llicència

41,99.- euros

Tipus 1
Tipus 2
Tipus 3
Tipus 4
Tipus 5
Tipus 6
Tipus 7
Tipus 8

Canvis substancials de les activitats amb llicencia
1.417,89.- euros
1.738,86.- euros
4.288,78.- euros
811,85.- euros
1.738,86.- euros
1.696,85.- euros
362,65.- euros
149,13.- euros

Tramitació de canvis no substancials de les
activitats amb llicència
Tramitació
i
homologació
de
plans
d’autoprotecció

224,80.- euros
476,95.- euros

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva
exposició en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
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TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient,
en el termini indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.”
Que passada a votació es aprovada per unanimitat dels presents.
5. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 17 REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ
PRIVATIVA DEL VOL, SOL I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL
Seguidament el senyor alcalde presenta la següent proposta d’acord:
“En virtut de la Provisió de l’Alcaldia de anterior data i considerat i atès que amb
caràcter general, l'import de la taxa ha estat fixat prenent com a referència el valor
que tindria al mercat la utilitat derivada d'aquesta utilització, es proposa l’adopció dels
següents acords.
PRIMER. Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
l’ocupació privativa del vol, sol i subsòl del domini públic municipal en els termes que
figura diligenciat al seu expedient derogant les ordenances fiscals 15 reguladora de la
taxa per l’ ocupació de terrenys d’ ús públic local amb mercaderies, material de
construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal•lacions anàlogues, 16
reguladora de la taxa per ocupacions de terrenys d’ ús públic amb parades, barraques,
casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ ús públic local
així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic i 17 reguladora de
l’ocupació de sol, subsòl i vol de la via publica, que queden subsumides en la redacció
de l’ordenança que ara s’aprova.
SEGON. Donar a aquests acords la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva
exposició en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, en
el termini indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.”
Que passada a votació es aprovada per unanimitat dels presents.
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6. PRORROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL
Seguidament el senyor alcalde presenta la següent proposta d’acord:
“Amb data 12 de desembre de 1997, el Ple municipal va acordar adjudicar pel termini
de 5 anys, l’arrendament del servei de bar de la piscina municipal a l’oferta presentada
pel Sr. Enric Pi Munté, signant les parts el contracte de servei en data 20 de gener de
1998. Posteriorment i en data 4 de febrer de 2000, la Comissió de Govern Municipal
adoptà el contracte de prorrogar aquell contracte per un període de 15 anys.
Amb data 9 de febrer de 2010, les parts van signar un nou contracte pel qual
l’ajuntament cedia a precari part d’un local annex a les instal·lacions amb la finalitat
que fos destinat de manera exclusiva a la destinació de magatzem associat a la
explotació.
El Ple de 24 d’octubre de 2012, aprovà encetar el procediment per a la concessió de la
gestió del bar – restaurant de que es tracta pel procediment obert, sense que oberta
licitació es presentés cap oferta.
El dia 15 d’abril de 2013, el senyor alcalde, ratificat per l’acord de la Junta de Govern
Local de 22 del mateix mes, va proposar al ple l’adopció dels acords necessaris per la
resolució d’aquell contracte, acordant el Consistori en data 13 de maig de 2013, iniciar
el tràmits per a la liquidació i resolució del contracte amb incautació de la garantia
prestada en base a les disposicions del numero 223.f del text de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
Practicada l’audiència a l’interessat i finalitzat el tràmit d’al·legacions l’adjudicatari va
acabar presentant recurs de reposició en el que després d’exposar els fets i fonaments
de dret que estimà pertinents, sol·licitava finalment la suspensió de l’execució i
finalment l’anul·lació d’aquells acords. Informat el recurs, l’alcaldia pel Decret 212/2013
va resoldre atendre aquella petició, en base a la regularització per part del contractista
de les quantitats degudes i al nombre de llocs de treballs vinculats al servei i que el
llançament de l’adjudicatari i la suspensió del servei hauria necessàriament destruït.
S’ha iniciat des de aleshores una ronda de converses amb totes les parts interessades
tan en l’ús de les instal·lacions com en la prestació del servei, en el que s’han posat
obertament sobre la taula les diferents alternatives existents, amb l’objectiu de trobar,
dins del marc legal, la solució mes convenient per la salvaguarda dels interessos del
municipi, considerant-se diferents destinacions de les instal·lacions i diferents
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alternatives de prestació d’aquest mateix servei de manera que finalitzada la prorroga
legal de l’arrendament, proposo ara al Ple reunit l’adopció dels següents acords:
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.
SEGON .- Notificar aquests acords a les parts afectades amb l’oferiment de les accions
que resultin d’aplicació.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde tan amplament com en dret sigui menester per atorgar
els documents públics i privats que siguin necessaris o convenients per a l’execució dels
presents acords quedant així mateix autoritzat per esmenar, corregir, precisar o suplir
qualsevol error o omissió que pogués apreciar-se en els documents que s’atorguin.”
Que passada a votació es aprovada per unanimitat dels presents.
Intervencions:
El senyor Cesar López pregunta pel canon aplicable a l’arrendament del servei que es
prorroga, responent el senyor alcalde que s’aplica exactament el mateix que estava en
vigor.
7. CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ LOCAL DE PROTECCIÓ CIVIL
Seguidament el senyor alcalde presenta 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 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:
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“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 d’Obres Públiques, Senyor ALBERT COMPTE
Regidor delegat en matèria DE Governació, Medi Ambient Personal i Salut Pública,
Senyor JAUME CAPDEVILA
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. “
Que passada a votació es aprovada per unanimitat dels presents.

8. MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER A LA DECLARACIÓ DE PATRIMONI
MUNDIAL DE LA UNESCO DE LA PORTALADA DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE
RIPOLL
Seguidament el senyor alcalde presenta la següent proposta d’acord:
“El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants de
la Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a d’altres
monestirs i catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa del moment. Ja al segle XI, sota
l’abadiat d’Oliba, va destacar per la importància de la seva església abacial, construïda
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de nou i dedicada el 1032, i per la potència de la seva biblioteca, que sota aquest
personatge cabdal va depassar els dos centenars de títols. Malgrat els espolis, les
destruccions i les restauracions patides al llarg del temps, es pot dir que Ripoll avui
conserva un element històric que, per davant de tots els altres, continua assegurant-li
un lloc en la història de l’art europeu i mundial: la seva esplèndida portalada esculpida.
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu ressò
en les portalades romàniques esculpides que en aquest moment eclosionaran en moltes
esglésies catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en aquests
mitjans del segle XII, capaç de sintetitzar algunes de les més prestigioses produccions
escultòriques del moment -com les de la ciutat de Tolosa o les de l’àrea rossellonesamanifestaria també la seva influència més o menys propera en tota una sèrie de treballs
escultòrics que tindrien lloc a Catalunya durant la segona meitat del segle.
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la
complexitat iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que es
convertís en un dels joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe Morgades
el 1893, i que els estudiosos de l’art la reconeguessin com una obra cabdal de l’escultura
romànica europea. Al llarg del segle XX, la presa de consciència sobre el patrimoni
històrico-artístic i l’alerta per alguns aspectes del seu estat material van fer que
s’emprenguessin mesures per garantir-ne la conservació.
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els actes
que han posat de relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a element
singular i únic en el món. En efecte, el simposi internacional de 2013, organitzat pel
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Girona, per
l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat de Vic i pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, va
posar de relleu la importància de la portalada de Ripoll com a objecte posat en el seu
context històrico-artístic, com a símbol del patrimoni que cal estudiar i protegir i com a
element clau d’una capitalitat cultural que vol projectar-se al món.
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i
compleix totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un valor
universal excepcional establerts principalment en el document d'Orientacions que han
de guiar l'aplicació de la Convenció del Patrimoni Mundial i del Protocol sobre
l'ordenació dels criteris per a la identificació i preparació de les candidatures de
Patrimoni Mundial i Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a Catalunya,
l'Ajuntament de Ripoll en sessió plenària de data 27 de desembre de 2011 va iniciar
l'expedient per tal que durant l'any 2013, en motiu de que Ripoll era la Capital de la
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Cultura Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll fos proposada per
ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO.
Per tot això, es proposa al Ple aprovar:
PRIMER. Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria de
Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la
UNESCO.
SEGON. Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General del
Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.”
Que passada a votació es aprovada per unanimitat dels presents.

9. MOCIÓ EN SUPORT ALS PAGESOS I PROPIETARIS AFECTADES PER L’ONADA DE
ROBATORIS A LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES I RAMADERES I AL MÓN RURAL
Seguidament el senyor alcalde presenta la següent proposta d’acord:
“Des de fa anys la seguretat a les explotacions agràries i ramaderes, i per extensió a les
zones rurals de Catalunya, resta fortament qüestionada pels constants robatoris i
agressions que pateixen les persones que hi viuen i treballen. Aquest fet ha generat una
veritable estat d’inseguretat entre els seus habitants que pot derivar cap un problema
de caràcter social arreu del territori.
Per això es fa del tot necessari un projecte de seguretat integral que combini diverses
mesures dissuasòries per posar fre a l’actuació dels delinqüents i poder-ne evitar la seva
reincidència, com ara, la incautació dels vehicles que s’han utilitzat per delinquir.
Cal que tots els grups polítics que formen part de l’arc parlamentari del Congrés de
Diputats de l’Estat facin propostes a la reforma del codi penal, i que recullin
l’enduriment de les penes per robatoris i actes vandàlics a les zones agràries i rurals.
Cal que s’incrementin les dotacions policials de Mossos d’Esquadra a les zones rurals i
agràries.
Cal que es reforcin els controls per part dels Mossos d’Esquadra a les ferrovelleres, als
mercats de segona mà i als mercats ambulants, i s’exigeixi als ferrovellers i als paradors
la traçabilitat dels productes o les produccions que posen a la venda, per evitar la
compra – venda del gènere robat.
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Cal que el sistema per emetre les denúncies sigui el més àgil possible per evitar més
inseguretat a les persones que han estat víctimes de robatoris o actes vandàlics.
Cal que s’estableixi una coordinació efectiva entre les comissaries entre Mossos
d’Esquadra i les comissaries de la Guàrdia Urbana, on n’hi hagi, que puguin agilitzar els
processos d’identificació dels delinqüents.
Es per això que es proposa l’adopció dels següents acords:
1)
Instar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats:
Que en la propera reforma del codi penal s’inclogui l’enduriment de les penes en
robatoris de productes agraris o mitjans de producció, i molt especialment en el casos
de delinqüents reincidents.
2)
Instar al Govern de l’Estat:
Que estableixi un sistema de traçabilitat de tots el productes que hi ha al mercats i les
ferrovelleres per fer possible la vigilància i dissuasió en la revenda dels productes agraris
o mitjans de producció robats.
3)
Instar al Departament d’Interior:
Per a què s’augmenti la vigilància dels Mossos d’Esquadra arreu de les zones agràries i
rurals del Camp de Tarragona i s’agilitin els processos en la tramitació de les denúncies.
I que es tiri endavant un projecte de seguretat integral que coordini les forces de
seguretat per identificar els delinqüents i agilitar la seva detenció quan hagin delinquit.
4)
Comunicar l’aprovació d’aquests acords a:
Congreso de Diputados. Excm. Sr. Presidente, Don Jesús Posada. C/
Floridablanca, s/n. 28071 Madrid (España)
Ministerio de Justicia. Excm. Sr. Ministro, Don Alberto Ruiz – Gallardón
Jiménez. C/ San Bernardo, 45. 28071 Madrid (España)
Departament d’Interior. Hble. Sr. Conseller, Ramon Espadaler i Parcerisas.
Carrer de la Diputació, 355. 08009 Barcelona.
Unió de Pagesos de Catalunya. Sr. Joan Caball i Subirana. Casa de l’Agricultura.
Carrer Ulldecona, 21-31. 08038 Barcelona.”
Que passada a votació es aprovada per unanimitat dels presents.
10. ACORDS DECLARATS D’URGENT TRACTAMENT
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1. CONSTITUCIÓ DE L’ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU DE CARÀCTER
LOCAL “INSTITUT DE CULTURA I PATRIMONI DE FALSET”
Reconeguda la urgència de l’acord proposat per unanimitat dels presentes, el
senyor alcalde presenta als reunits la següent proposta d’acord:
“VISTA la conveniència de disposar d'una organització suficientment àgil i
diferenciada per la gestió descentralitzada de les competències que
l’ajuntament de Falset li pugui transferir en matèria de cultura i patrimoni
natural, així com la catalogació, conservació i difusió dels materials culturals
provinents de la col·lecció del Centre d’Estudis Falsetans.
ATÈS que la fórmula que s'estima més idònia és la de l'organisme autònom de
caràcter administratiu i
ATÈS l’informe favorable de la comissió formada conforme amb el Conveni
subscrit amb el Centre d’Estudis Falsetans en data el passat dia 16 de setembre
de 2016 i considerant que per tal de constituir l'organisme autònom
corresponent cal que el Ple municipal ho aprovi inicialment i sotmeti l'acord a
informació pública, conforme amb els termes de l'article 201 del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13
de juny,
Es proposa al Ple l'adopció, amb el quòrum de la majoria absoluta, dels
següents
ACORDS:
PRIMER .- APROVAR INICIALMENT la constitució de l’Organisme autònom
administratiu de caràcter local anomenat «INSTITUT DE CULTURA I
PATRIMONI DE FALSET», per a la gestió descentralitzada de les competències
que l’ajuntament de Falset li pugui transferir en matèria de cultura i patrimoni
natural, així com la catalogació, conservació i difusió dels materials culturals
provinents de la col·lecció del Centre d’Estudis Falsetans, i aprovar els seus
Estatuts.
SEGON .- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l'acord anterior i els documents
que integren l'expedient, durant un termini de trenta dies des de la publicació
de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, a un diari de la
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província i al tauler d'anuncis de la casa consistorial, per al seu examen i
presentació d'al·legacions si s'escau.”
11. INFORMES DE L’ALCALDIA
a. Donant compliment al que es disposa a l’article 218 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, el senyor alcalde dona compta als reunits
de les resolucions adoptades des de l’ultim Ple ordinari celebrat contraries als
reparos de l’intervenció municipal.
b. Dona compta de l’aprovació de la liquidació del pressupost 2013.
12. PRECS I PREGUNTES
No es presenta cap

I no havent més temes a tractar, pel Sr. Alcalde s’aixeca la sessió essent les 20:05 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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