SECRETARÍA

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FALSET
SESSIÓ ORDINÀRIA
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:06/20104
Data: 14 de juliol de 2014
Horari: de 20:00 h a 20:25 h
Lloc: Sala d’Actes Casa Consistorial
PRESIDEIX
Sr. Jordi Puxeu Vaqué, alcalde de l’ajuntament de Falset
HI ASSISTEIXEN
Sr. Albert Compte Jornet
Sra. Immaculada Pujol Torrus
Sra. Maria Jesús Sánchez Soldevila
Sra. Mònica Valdivieso Martínez
Sr. Manel Caballero Perez
Sr. Jordi Bargalló Bartolomé
Sr. Antoni Muntané Molina
Sr. Cesar López Anguera
Sr. Josep Lluis Miró Martinez
SECRETARI
Sr. Manel Alba
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Aprovació si s’escau de l’acta de la sessió celebra en data 5 de maig del corrent
2. Aprovació del Text Refós de l’Ordenança General de Convivència Cívica Ciutadana
conseqüència de la integració dels acords adoptats en data 05 de maig del corrent
3. Imposició i ordenació de Contribucions especials per l’execució de les obres de
reposició de serveis a l’avinguda Priorat
4. Rectificació anual de l’inventari de Bens
5. Compte General de l’exercici 2013
6. Modificació de l’Ordenança de l’Impost de Activitats Econòmiques
7. Designació dels membres de L’Institut de Cultura i Patrimoni de Falset
8. Integració de Falset en la xarxa de municipis per la Independència
9. Aprovació de la moció presentada per l’Associació de Municipis de Catalunya relativa al
“dret a decidir”
10. Informes de l’alcaldia
11. Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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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 L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRA EN DATA 5 DE MAIG DEL
CORRENT
Es aprovada per unanimitat dels presents i sense esmenes l’acta aixecada de l’anterior
sessió celebrada per aquest Ple municipal
2. APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE L’ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA CÍVICA
CIUTADANA CONSEQÜÈNCIA DE LA INTEGRACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS EN DATA 05
DE MAIG DEL CORRENT
Seguidament el senyor Puxeu, presenta als reunits la següent proposta d’acord:
“Vist el text refós redactat de l’Ordenança de Convivència Cívica format com a
conseqüència de la inclusió dels acords adoptats el passat 5 de maig i considerant el que
es disposa als articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Donar conformitat i aprovar inicialment el Text Refós de l’Ordenança General
municipal de Convivència Cívica Ciutadana en els termes en que figura a l’expedient.
SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats per un termini mínim
de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i en el
taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i
formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se
reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat
definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.”
Que passada a votació es aprovada per UNANIMITAT dels presents.
3. IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
DE REPOSICIÓ DE SERVEIS A L’AVINGUDA PRIORAT
Finalitzat el punt anterior, el senyor Puxeu presenta als reunits la següent proposta
d’acord:
“Incoat l’expedient per part d’aquest Ajuntament per a la imposició i ordenació de
contribucions especials per l’execució de les obres del projecte redactat pels serveis
tècnics municipals amb la referencia 12/2014 de “RENOVACIÓ DE LA XARXA DE
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CLAVEGUERAM D’UN TRAM DE L’AVINGUDA PRIORAT”, i vistos els informes emesos
pels Serveis Tècnics i pel Secretari d’aquesta Corporació, es proposa l’adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER. Imposar contribucions especials per al finançament de l’execució de les obres
del projecte redactat pels serveis tècnics municipals amb la referencia 12/2014 de
“RENOVACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM D’UN TRAM DE L’AVINGUDA PRIORAT”,
el fet imposable de la qual està constituït per l’obtenció d’un benefici o augment de
valor dels béns afectes a la realització de l’obra.
SEGON. Procedir a la determinació i ordenació del Tribut concret d’acord amb el
següent:
— El cost previst de l’obra es fixa en 27.813,01 € euros i el cost suportat per
l’Ajuntament es calcula en aquesta data en 15.451,67 euros un cop deduïda la
subvenció prevista de la Diputació de Tarragona per import de 12.361,34 euros.
— Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 13.906,51 €, equivalent al 90%
del cost suportat per l’ajuntament. El cost total pressupostat de l’obra té caràcter de
mera previsió. Si el cost real fos major o menor que el previst, s’utilitzarà el cost real als
efectes del càlcul de les quotes corresponents.
— Aplicar conjuntament com a mòdul/s de repartiment:
1. Metres lineals de façana de l’immoble: 33,33333%.
2. Superfície: 33,33333 %.
3. Valor cadastral: 33,33333 %.
TERCER. Aprovar la relació dels subjectes que es veuen beneficiats per la realització de
l’obra i establir la quantitat que aquests hauran d’abonar a aquesta Entitat, que apareix
a l’expedient com a Annexos I i II. Les quotes podran ser fraccionades.
QUART. Exposar i publicar l’acord provisional íntegre al tauler d’anuncis de l’ajuntament
i al Butlletí Oficial de la Província, respectivament, durant trenta dies com a mínim, dins
dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
creguin oportunes. Durant aquest període els propietaris o titulars afectats es podran
constituir en Associació administrativa de contribuents, segons el que es disposa a
l’article 36.2 del TRLHL.
CINQUÈ. La ordenació concreta del tribut, en allò no disposat per aquests acords, es farà
conforme amb les previsions de l’Ordenança General de Contribucions Especials,
aprovada per l’ajuntament en data 23 d’octubre de 2007 i en vigor des del 1er de gener
de l’any següent.
SISÈ .- Elevar aquets acords a definitius sense necessitat de posterior acord cas que
durant el termini d’al·legacions no es presenti cap publicant el seu contingut al Butlletí
Oficial de la Província, notificant individualment a cada subjecte passiu les quotes
corresponents, si és conegut; i mitjançant edictes, si no ho és.
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SETÈ .- Recaptar aquestes contribucions especials un cop finalitzades les obres hagin a
través de BASE – Gestió d’Ingressos, organisme autònom de la Diputació de Tarragona a qui se li ha conferit l’oportuna delegació, essent aquest organisme qui notificarà la
corresponent liquidació en la qual figuraran els terminis d’ingrés.”
Que passada a votació es aprovada per UNANIMITAT dels presents.
4. RECTIFICACIÓ ANUAL DE L’INVENTARI DE BENS
A proposta del senyor alcalde queda sobre la taula pendent de posterior acord.
5. COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2013
Seguidament el senyor Puxeu, presenta als reunits la següent proposta d’acord:
“Vist el compte general format de l’exercici 20103, juntament amb tota la seva
documentació annexa i atenent l’informe de la Intervenció municipal emès amb la
referencia 113/2014 de 12 de maig així com el Dictamen de la Comissió de Comptes de
data 26 de maig.
Atès que el compte s’exposà al públic perquè poguessin presentar-se reclamacions,
objeccions o observacions, i que no s’han presentat cap, tal com s’acredita a la
certificació emesa pel secretari de la corporació incorporada a l’expedient.
Atès l’informe de la Comissió Especial de Comptes i de conformitat amb l’establert en
l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es
proposa l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar el compte general de l’exercici 2013.
SEGON. Trametre còpia integra del compte general ara aprovat i tota la documentació
que la integra a la fiscalització del Tribunal i a la Sindicatura de Comptes, tal i com
s’estableix en l’article 212.5 del text refós de la Llei reguladora de hisendes locals
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
Que passada a votació es aprovada per UNANIMITAT dels presents.
6. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE L’IMPOST DE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Seguidament el senyor Puxeu, presenta als reunits la següent proposta d’acord:
“L’article 8è de l’ordenança fiscal número 2, reguladora de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques, determina que la quota exigible de l’impost es calcula aplicant sobre la
seva tarifa un coeficient de situació que hauria de ponderar la situació física de
l'establiment atesa la categoria del carrer en el qual radiqui, preveient en el seu apartat
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3èr, 3 categories de carrers dintre del municipi de Falset, als que se li aplicaria els
coeficients 1.2, 0.84 i 0.60.
Les modificacions efectuades a la primitiva configuració d’aquest impost en la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, va reduir de manera radical les activitats gravades,
al tancar el seu àmbit d’aplicació a aquelles activitats amb un import net de la seva xifra
de negoci superior al milió d’euros, convertint en inefectives aquelles disposicions sobre
radicació existents en la nostra ordenança fiscal.
Es per això que es proposa ara l’adopció dels següents acords:
PRIMER .- Modificar l’apartat 3er de l’article 8è de l’ordenança fiscal numero 2,
reguladora de l’Impost sobre Activitats econòmiques, de manera que quedi redactat
com segueix:
“3. A més del coeficient anterior i sobre les quotes incrementades per a la seva
aplicació, s’estableix un coeficient de radicació únic per tot el terme municipal de 0,84”

SEGON .- Exposar al públic l’anterior acord mitjançant un anunci que s’inserirà al tauler
d’anuncis municipal durant el termini de trenta dies hàbils, que començarà a comptar a
partir del dia següent a la publicació de l’esmentat anunci al Butlletí Oficial de la
Província, dins del qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
al·legacions que creguin oportunes.
TERCER.- En cas que no es presentessin al·legacions a l’expedient en el termini
anteriorment indicat, l’acord s’entendrà definitivament aprovat, sense necessitat de
posterior acord conforme amb l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 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.
7. DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE L’INSTITUT DE CULTURA I PATRIMONI DE FALSET
Seguidament el senyor Puxeu, presenta als reunits la següent proposta d’acord:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 17 de març de 2014, va aprovar inicialment la
constitució de l’Organisme Autònom “Institut de Cultura i Patrimoni de Falset” així com
els seus Estatuts reguladors.
L’article 12è dels estatuts aprovats inicialment, defineix la composició del Consell Rector
de l’Organisme de la manera següent:
1.
2.

L’alcalde o el regidor delegat per aquest en matèria de cultura que exercirà la presidència
del Consell.
Dos representants d’especial rellevància en el món de la cultura vinculats a les activitats del
l’organisme i designats per l’ajuntament de Falset d’entre quatre candidats proposats pel
Centre d’Estudis Falsetans.
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3.

Dos representants d’especial rellevància en el món de la cultura vinculats a les activitats del
l’organisme i designats pel Centre d’Estudis Falsetans de Falset d’entre quatre candidats
proposats per l’ajuntament.

La Junta de Govern, en data 24 de març del corrent 2014 i en compliment de l’apartat
2on de la norma transcrita, va acordar proposar al Centre d’Estudis Falsetans la
designació de dos de entre quatre regidors següents:
Sr. Jaume Capdevila Ortí
Sr. Albert Compte Jornet
Sr. Antoni Muntané Molina
Sra. Immaculada Pujol Torrus
Al temps que demanava al Centre d’Estudis Falsetans i amb la finalitat de donar
compliment a l’apartat 3er del mateix Estatut, la designació de quatre persones perquè
l’Ajuntament en tries dues.
Vist l’escrit rebut del Centre d’Estudis Falsetans de data 9 de juliol del corrent, es
proposa ara l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Donar per rebuda i acceptar la designació de la senyora Immaculada Pujol
Torrus i el senyor Jaume Capdevila Ortí, que a proposta de l’ajuntament i designats pel
Centre d’Estudis Falsetans formaran part del Consell Rector de l’Institut de Cultura i
Patrimoni de Falset.
SEGON.- Designar de entre els membres proposats pel Centre d’Estudis Falsetans, als
senyors Anton Vidal Inglés i Jordi Vaqué Marqués que a proposta del Centre d’Estudis
Falsetans i designats per l’ajuntament formaran part del Consell Rector de l’Institut de
Cultura i Patrimoni de Falset.”
Que passada a votació es aprovada per UNANIMITAT dels presents.
8. INTEGRACIÓ DE FALSET EN LA XARXA DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
El senyor alcalde retira aquest punt del ordre del dia del debat.
Intervencions:
El Senyor Cesar López pregunta al senyor alcalde la causa de la retirada d’aquest punt
de l’ordre del debat. Respon que senyor Puxeu, que malgrat haver fet tot el possible
per complir amb el compromís adoptat abans de la seva presa de possessió de tornar a
plantejar l’assumpte, no li ha estat possible arribar a un consens en aquesta matèria
amb els regidors integrats al grup de govern.
9. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS DE
CATALUNYA RELATIVA AL “DRET A DECIDIR”
Seguidament el senyor Puxeu, presenta als reunits la següent proposta d’acord:
“Antecedents
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El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d’auto governar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva
identitat col·lectiva.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de
Catalunya en el sí de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han
expressat la voluntat de decidir el seu futur polític a través de diverses formes: les
manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres
decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa»;
la resolució del Parlament de Catalunya el 27 de setembre de 2012 constatant la
necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i democràticament
el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta; o la Declaració de sobirania i el dret a
decidir del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el 23 de gener de 2013.
El passat 6 de maig de 2013, el President Mas, en la cimera per al dret a decidir, va
manifestar la voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el Pacte Nacional pel
Dret a Decidir, punt de trobada i de participació de tots els agents i institucions
catalanes que ha de permetre garantir un procés democràtic, transparent, de respecte
de la pluralitat d’opcions a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat
catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que resulti de l’exercici del dret a decidir
sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular.
Finalment, el 26 de juny de 2013 s’ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, com
expressió d’un dels principis fonamentals de tota democràcia: donar l'opció al poble de
Catalunya de decidir el seu futur. A l’acte de constitució hi han assistit representants de
les institucions més representatives del país, del món local, dels agents econòmics i
socials, de les entitats culturals i cíviques i de les forces polítiques favorables a l’exercici
del dret a decidir i de la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya,
més enllà de la seva posició final.
Per tot això, es proposa al Ple municipal l'adopció dels acords següents:
Primer.- Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la plataforma
www.dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que es proposa.
Segon.- Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i cíviques del
municipi s’adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participin de forma activa en
aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir i de la celebració d'una consulta
sobre el futur polític de Catalunya.
Tercer.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i fer-ne difusió a les
entitats culturals i cíviques del municipi.”
Que passada a votació es aprovada amb vot favorable de tots els presents amb
excepció de la senyora Immaculada Pujol que s’absté.
Complint amb la obligació d’advertiment d’il·legalitat que rau sobre aquesta secretaria,
reitero al Ple l’advertiment d’il·legalitat transmès amb anterioritat a l’alcaldia en el que
informo que sota el meu criteri i considerant les modificacions introduïdes per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local
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en vigor des de el 31 de desembre de 2013, aquesta proposta d’acord, en el va més
enllà la simple declaració política emparada per la llibertat d’expressió i significa el
compromís o la realització de actes concrets, no esta emparada per cap títol
competencial dels previstos al numero 25 de la Llei de Bases o en la normativa sectorial
aprovada per la Generalitat de Catalunya en desplegament dels articles 84 i 160 de
l’Estatut, i serien en conseqüència i sense perjudici d’altres consideracions, nuls de ple
dret al haver estat dictats per òrgan manifestament incompetent.
No es repeteix la votació, quedant el punt aprovat per UNANIMITAT dels presents.
10. INFORMES DE L’ALCALDIA
a. Del desenvolupament de les obres de implantació de les conduccions de gas
que es porten a terme al carrer de Baix i de la trobada arqueològica que
significa el descobriment de les restes de l’antic portal de la Font Vella, que ha
significat la paralització de les obres, esperant que en el termini de 15 dies
estiguin en tot cas finalitzades.
b. Del projecte de tancament i conservació de la nevera de la Font Vella
c. Del tancament del dipòsit de runes provisionalment situat a l’àrea de
transferència municipal, carregant i portant a un abocador controlat el que fins
ara hi es dipositat, esperant que els treballs estiguin finalitzats la setmana
vinent.
d. De les pintades realitzades a la zona del parc del teatre de l’Artesana i de la
voluntat de posar els mitjans per evitar que es repeteixen en el successiu.
e. De l’exposició projectada a l’Absis del Castell impulsada per la senyora regidora
de cultura amb el títol “Un passat per no oblidar”.
11. PRECS I PREGUNTES
No es formula cap.
I no havent més temes a tractar, pel Sr. Alcalde s’aixeca la sessió essent les 20:25 hores del
dia de la data, de la que jo el secretari estén la present acta del contingut de la qual dono fe
signant al peu en companyia del Sr. Alcalde.

8

