SECRETARÍA

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FALSET
SESSIÓ ORDINÀRIA
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:1 / 2015
Data: 2 de març de 2015
Horari: de 20:00 h a 20:20 h
Lloc: Sala d’Actes Casa Consistorial
PRESIDEIX
Sr. Jordi Puxeu Vaqué, alcalde de l’ajuntament de Falset
HI ASSISTEIXEN
Sr. Albert Compte Jornet
Sr. Josep Lluis Miró Martinez
Sr. Cesar López Anguera
Sr. Antoni Muntané Molina
Sr. Jordi Bargalló Bartolomé
Sra. Immaculada Pujol Torrus
Sra. Maria Jesús Sanchez Soldevila
Sra. Mònica Valdivieso Martínez
Sr. Jaume Capdevila
Sr. Manel Caballero Perez
SECRETARI
Sr. Manel Alba
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Actes anteriors:
Sessió Ordinària
8 setembre de 2014
Sessió extraordinària i urgent
22 de setembre de 2014
Sessió extraordinària
29 d’octubre de 2014
Sessió extraordinària
10 de novembre de 2014
Sessió extraordinària
1 de desembre de 2014
Sessió extraordinària
22 de desembre de 2014
Organització
2. Modificació del Conveni regulador de la delegació de facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos de l’Ajuntament de Falset a favor
de la Diputació de Tarragona per la inclusió del cobrament de les Taxes sobre
obertura d’establiment i la supressió de la delegació del cobrament de la taxa
sobre la conservació de clavegueres.
3. Ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci de
l’Autoritat Territorial de la Mobilitat
4. Reglament de la Factura Electrònica
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5. Modificació de l’article 2on dels Estatuts de l’Institut de Cultura i Patrimoni de
Falset.
6. Ratificació dels acords adoptats per la Junta de govern relatius a la
determinació de festes de caràcter local per any 2015.
Hisenda
7. Modificació de la taxa reguladora dels serveis del cementiri
Urbanisme
8. Verificació del Text Refós de la modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística municipal 4-13
9. Verificació del Text Refós de la modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística municipal 7-13
Contractació
10. Resolució del procediment per l’adjudicació per concurs d’una plaça d’autotaxi
adaptat
Mocions
11. Moció del Partit dels Socialistes de Catalunya relatiu a la modificació de la Llei
27/2014 sobre les obligacions tributàries per a les entitats sense ànim de lucre
12. Informes de l’alcaldia
13. Precs i preguntes
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. ACTES ANTERIORS:
Sessió Ordinària
8 setembre de 2014
Sessió extraordinària i urgent
22 de setembre de 2014
Sessió extraordinària
29 d’octubre de 2014
Sessió extraordinària
10 de novembre de 2014
Sessió extraordinària
1 de desembre de 2014
Sessió extraordinària
22 de desembre de 2014
Passades a votació son aprovades sense esmenes per unanimitat dels presents.
2. MODIFICACIÓ DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ,
LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE FALSET A
FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER LA INCLUSIÓ DEL COBRAMENT DE LES
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TAXES SOBRE OBERTURA D’ESTABLIMENT I LA SUPRESSIÓ DE LA DELEGACIÓ DEL
COBRAMENT DE LA TAXA SOBRE LA CONSERVACIÓ DE CLAVEGUERES.
Seguidament el senyor alcalde presenta als reunits la següent proposta d’acord:
«La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en endavant
LRBRL), en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la competència d’assistència
i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix sentit, l’article
4.1.d) de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, de 26 de novembre de 1992, (en endavant LRJAPPAC), estableix que les Administracions Públiques prestaran, en l’ àmbit propi, la
cooperació i assistència actives que altres Administracions poguessin sol·licitar per
l’eficaç exercici de les seves competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els hi
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL),
concreta aquesta assistència disposant que, les entitats locals podran delegar en altres
entitats locals, en quin territori, estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa
Llei els hi atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix temps,
la gran importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa
de la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels mecanismes de
delegació previstos en la legislació.
En data 10 de gener de 2007 es va signar el conveni regulador de la delegació de
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació
de Tarragona, l’abast del qual, que es detallava en el corresponent acord de delegació.
Es per això que es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb les
funcions que es detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat de les quals pertany
a aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que les podrà dur a terme
a traves dels serveis o ens instrumentals que a tal efecte determini, segons l’abast i
condicions que s’estableixen al present acord, de conformitat amb l’establert pels
articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, article 4 de la LRJAP-PAC i article 7 del TRLRHL.
-

Delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu de la taxa per
llicenciés d’activitats (obertura d’establiments).
Revocació de les delegacions conferides sobre la Taxa de clavegueram.

SEGON.- Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, l’annex 1 del conveni
regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes les delegacions
conferides.
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TERCER.- La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al 31 de
desembre de 2018, prorrogable per reconducció tàcita, per períodes consecutius de
quatre anys, la qual es produirà, llevat que qualsevol d’ambdues administracions
acordin deixar sense efecte l’esmentada delegació, el que haurà de notificar-se amb
una antelació mínima de tres mesos.
QUART.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el
present acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament
dels imports especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per
la prestació de serveis encomanats a BASE - Gestió d’Ingressos.
CINQUÈ.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de
Tarragona s’atendrà a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna
dictada per aquesta, en virtut de les seves pròpies facultats d’autorganització, per a la
gestió dels serveis atribuïts.
SISÈ.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que, per la
seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida.
SETÈ.- Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Falset per la formalització d’aquells
documents que siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament del present
acord.»
Passada a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels presents que
representen la majoria absoluta legal del membres de la corporació.

3. RATIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE
L’AUTORITAT TERRITORIAL DE LA MOBILITAT
Seguidament el senyor Puxeu presenta als reunits la següent proposta d’acord:
« La disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, ha modificat la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
de caràcter bàsic, per incloure una nova disposició addicional vintena que estableix el
règim jurídic dels consorcis que preveu que els estatuts de cada consorci hauran de
determinar l’Administració pública d’adscripció de l’ens, d’acord amb uns criteris de
prioritat que es recullen en el seu apartat segon establint a més que el règim
pressupostari, de comptabilitat i de control, així com el règim jurídic del personal al
servei del consorci seran els de l’Administració pública d’adscripció.
Al seu torn, la disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
disposa que els consorcis que ja estiguin creats han d’adaptar els seus estatuts a les
previsions d’aquesta Llei en el termini d’un any des de la seva entrada en vigor. Aquest
termini ha finalitzat el 31 de desembre de 2014.
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En compliment d’aquestes previsions, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya ha aprovat per l’acord de referencia GOV/9/2015 la
modificació dels Estatuts de determinats consorcis, per tal de palesar, expressament, la
seva adscripció a l’Administració de la Generalitat de i el règim pressupostari,
comptable, de control i del personal que es deriva d’aquest fet; entre aquests consorcis
es troba el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial
de la Mobilitat, del que l’ajuntament de Falset forma part com administració
consorciada.
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER .- Ratificar tan amplament com sigui menester, les modificacions efectuades
als Estatuts del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat
Territorial de la Mobilitat, pels acords del Govern de la Generalitat de referencia
GOV/9/2015, publicats al Diari Oficial de la Generalitat número 6799 de 29 de gener
del corrent 2015.
SEGON .- Notificar aquest acord a la presidència del Consell d’Administració del
Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, per la seva constància.»
Passada a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels presents que
representen la majoria absoluta legal del membres de la corporació.

4. REGLAMENT DE LA FACTURA ELECTRÒNICA
Seguidament el senyor Puxeu presenta als reunits la següent proposta d’acord:
« Vista les actuacions contingudes en l'expedient i ates que la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el Sector Públic, recull en l'article 4 els proveïdors que estan obligats a l'ús
de la factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general d'entrada que
correspongui, si bé les Administracions Públiques podran excloure reglamentàriament
d'aquesta obligació a aquelles factures l'import de les quals sigui inferior a 5.000,00
euros així com a les emeses pels proveïdors de serveis a l'exterior.
Tenint en compte les característiques dels proveïdors amb els quals treballa el nostre
ajuntament es creu necessari fer ús d'aquesta facultat d'exclusió per així evitar que
determinats proveïdors tinguin dificultats per a la gestió de les factures emeses.
L'entrada en vigor de l'article 4 de la citada Llei, com recull la Disposició final vuitena,
sobre obligacions de presentació de factura electrònica a partir del 15 de gener de
2015, fa necessari regular aquesta facultat que tenen les Administracions Públiques
d'excloure de l'obligació de facturació electrònica i pes proposa per tant l’adopció dels
següents acords:
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PRIMER: Aprovar Inicialment l'Ordenança sobre l’Ús de la Factura Electrònica
SEGON: Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència als interessats pel
termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.
TERCER: En cas que no es presenti cap reclamació o suggeriment s'entendrà
definitivament adoptat el present acord quedant facultat expressament l'AlcaldePresident per a la seva publicació i execució.»
Passada a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels presents que
representen la majoria absoluta legal del membres de la corporació.

5. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 2ON DELS ESTATUTS DE L’INSTITUT DE CULTURA I
PATRIMONI DE FALSET
Seguidament el senyor Puxeu presenta als reunits la següent proposta d’acord:
« L’Institut de Cultura i Patrimoni de Falset es un organisme autònom administratiu
depenent de l’Ajuntament de Falset que el va crear per acord de data 17 de març de
2014, està inscrit al Registre d’Ens Locals de Catalunya amb el número 4305553062.
L'ajuntament té la intenció de demanar que el Museu de Falset sigui un Museu
Registrat, s'estan fent passos perquè hi hagi als baixos de la Biblioteca un bon
magatzem on estaran tots els materials estudiats i catalogats a punt d'exposar-se allí
mateix o al Castell del Vi. Tot en un conjunt haurà de complir el que demana la llei per
està registrat i poder tenir les peces trobades a la zona i no hagin de marxar de Falset.
Per tant es fa el canvi a l'apartat 2 on parla de finalitats i aquesta és una finalitat
immediata a portar a terme.
El Centre d'Estudis està d'acord amb la proposta ja que ha fet la petició en diverses
ocasions abans de crear l'Organisme Autònom. Una vegada creat i amb la possibilitat
de tenir un magatzem ben condicionat s'ha tornat a posar la petició damunt la taula.
Es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER .- Aprova inicialment la modificació de l’article 2on dels Estatuts de l’Institut de
Cultura i Patrimoni de Falset, de manera que quedi redactat de la manera següent:
“ARTICLE 2 Finalitats
La finalitat de l’INSTITUT DE CULTURA I PATRIMONI DE FALSET és la gestió
descentralitzada de les competències transferides per l’ajuntament de Falset 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
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Falsetans i la creació d’un Museu registrat; dintre d’aquestes finalitats
l’Organisme Autònom té potestat per a constituir organitzar, modificar i
suprimir activitats i serveis, d’acord amb el que estableix la legislació de Règim
Local.“
SEGON .- Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini de trenta dies per a la
presentació de reclamacions i suggeriments.
TERCER: En cas que no es presenti cap reclamació o suggeriment s'entendrà
definitivament adoptat el present acord quedant facultat expressament l'AlcaldePresident per a la seva publicació i execució.»
Passada a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels presents que
representen la majoria absoluta legal del membres de la corporació.

6. RATIFICACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN RELATIUS A LA
DETERMINACIÓ DE FESTES DE CARÀCTER LOCAL PER ANY 2015
Seguidament el senyor Puxeu presenta als reunits la següent proposta d’acord:
« Un cop publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l’Ordre per la qual
s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2015, i de conformitat amb
el que disposa I'article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze
festes laborals, dues tindran caràcter local, fixades per Ordre de la Conselleria de
Treball, a proposta dels municipis, es necessari ara concretar aquesta proposta per a
l'any 2015, tenint en compte que la proposta ha de ser adoptada pel ple de
l’ajuntament , seguint el que s’estableix a I'article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28
de juliol i que els dies proposats no poden escaure's en diumenge ni coincidir amb cap
dels dies festius que s'indiquen a al calendari laboral publicar.
Es proposa per tant l’adopció dels següent acord:
PRIMER .- Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Municipal el passat 15 de
setembre i proposar el dies 25 de maig i 17 d’agost com a festes locals de Falset per
l’any 2015.
SEGON .- Trametre copia d’aquest acord als serveis territorials de la Conselleria de
Treball per la seva definitiva aprovació.»
Passada a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels presents que
representen la majoria absoluta legal del membres de la corporació.

7. MODIFICACIÓ DE LA TAXA REGULADORA DELS SERVEIS DEL CEMENTIRI
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Seguidament el senyor Puxeu presenta als reunits la següent proposta d’acord:
«Fins a l'entrada en vigor del Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny, sobre Mesures
Urgents de Caràcter Fiscal i de Foment i Liberalització de l'Activitat Econòmica, els
serveis funeraris havien estat tradicionalment una competència municipal recollida
tant en la legislació general del règim local com en la legislació sanitària de manera els
tanatoris, crematoris i cementiris eren públics. A partir d'aquest any es liberalitza el
mercat i es permet l'entrada limitada d'empreses privades en el sector, però amb
certes traves, com ara el fet que solament podia traslladar un cadàver una funerària
autoritzada en el municipi on se li va a enterrar o des del qual arriba.
A partir de 2011 s'apliquen noves mesures que afavoreixen la flexibilitat dels serveis
funeraris amb dues grans mesures: l'eliminació del termini de 24 hores prèvies a la
inhumació i la possibilitat que els familiars del finat puguin triar l'empresa que millor
s’adeqüi a les seves necessitats per la prestació dels serveis necessaris, que s’hauran de
facturar conforme amb el pressupost que les companyes prestadores estan obligats a
oferir de manera gratuïta als familiars. A més, les companyies asseguradores han
d'oferir la possibilitat de triar entre dues o més possibilitats per obrir el ventall i
promoure l'entrada de noves empreses actius al mercat.
Aquestes mesures han aconseguit una major competència en un sector molt competitiu
i ha repercutit positivament en el consumidor.
En aquesta línia liberalitzadora, l’Ajuntament de Falset ha entès que els serveis
necessaris per la inhumació, trasllats i conservació dels espais funeraris del cementiri
municipal, podien perfectament ser prestats per les empreses del sector sense més
limitacions que les necessàries per la bona gestió del recinte que en tot cas ha d’estar
garantida derogant en conseqüència les taxes derivades de una antiga situació de
monopoli ja desapareguda.
Es conseqüència es proposa ara l’adopció dels següents acords:
PRIMER .- Derogar i deixar sense efecte l’Ordenança General Reguladora dels serveis
funeraris del municipi de Falset, aprovada i publicada al BOP numero 294 de 23 de
desembre de 1998 així com els apartats de l’Ordenança Fiscal Numero 10, relativa a les
Taxes per la prestació de serveis al Cementiri Municipal relatius als serveis
d’inhumació, exhumació trasllats i neteja dels espais concedits.
SEGON .- Establir una apartat nou a la Ordenança Fiscal número 10 relativa a les Taxes
per la prestació de serveis al Cementiri Municipal, pels serveis de Publicitat, Vigilància i
Control d’enterraments, per import de 50,00 Euros.
TERCER .- Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini de trenta dies per a
la presentació de reclamacions i suggeriments.
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QUART .- En cas que no es presenti cap reclamació o suggeriment s'entendrà
definitivament adoptat el present acord quedant facultat expressament l'AlcaldePresident per a la seva publicació i execució.»
Passada a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels presents que
representen la majoria absoluta legal del membres de la corporació.

8. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL 4-13
Seguidament el senyor Puxeu presenta als reunits la següent proposta d’acord:
«El planejament vigent a Falset és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona el dia 8
de novembre de 2007 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 3
d’octubre de 2008.
De conformitat amb el decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text Refós de la llei
d’Urbanisme i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la
Llei d’urbanisme, la memòria continguda a l’expedient justifica l’oportunitat i
conveniència de la modificació efectuada conforme amb els articles 96, 97 i 98 del
decret legislatiu 1/2010.
Els informes emesos pels tècnics del Departament de cultura són favorables a la
modificació puntual, ja que la declaració de l’entorn del Castell de Falset que es
tramita, serà un document suficient per garantir el caràcter arquitectònic i paisatgístic
de l’àrea. Per tant, mentre no estigui aprovat l’expedient de declaració de l’entorn del
Castell de Falset, per tota actuació que es vulgui executar en qualsevol de les finques
que passen de ésser zona de parcs i jardins urbans (Pj) a zona lliure d’edificació dins
l’àmbit d’aquesta modificació puntual caldrà l’informe previ i vinculant del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
L’objecte de la modificació és alterar els límit actual entre l’espai destinat a sistema
d’espais lliures destinat a parcs i jardins (Pj) i l’espai destinat a sòl privat lliure
d’edificació de la zona de nucli antic urbà (Au), en l’àmbit Sud i Oest del Castell de
Falset
El límit que determina el POUM vigent no es correspon al límit de la propietat pública
del terreny del castell. Aquest límit, tampoc no correspon a l’adequació a la realitat
física existent respectant les característiques topogràfiques del terreny i les seves
corbes de nivell. Finalment aquest límit, ni tant sols, es base en cap document que
determini i valori la zona d’influència al voltant del monument del Castell de Falset.
L’ajuntament de Falset considera que aquest límit de separació entre l’espai destina a
sistema d’espais lliures destinat a parcs i jardins (Pj) i l’espia destinat a sòl privat lliure
9

SECRETARÍA

d’edificació de la zona de nucli antic urbà (Au), en la zona Sud i Oest del Castell de
Falset és absolutament arbitrari, i sobre el que cal fer una important reflexió per
determinar de manera més acurada i racional d’acord amb el seu entorn.
L’actual propietat municipal de l’espai situat, en la zona Sud i Oest, al voltant del
Castell de Falset té unes dimensions suficients per garantir la qualitat d’un pas de
vianants al voltant del conjunt arquitectònic del castell . Com es pot observar en la
secció topogràfica annexa i amb el reportatge fotogràfic que s’acompanya l’espai
situat entre el “pas de ronda” de propietat municipal i el límit que el POUM actual
marca com a sistema d’espais lliures destinat a parcs i jardins (Pj) té un pendent molt
gran d’aproximadament el 60 % i un desnivell de 3,80 metres de promig i de fins a 5,00
metres en les zones amb més desnivell.
La configuració morfològica d’aquest espai amb un pendent tant import fa
imprescindible una important inversió econòmica per adequar-lo com a zona verda
destinada a parcs i jardins. És un espai complicat d’urbanitzar. Per poder disposar d’un
espai mínimament accessible s’han de realitzar un abancalat del terreny. S’ha de
preveure un sistema de recollida de l’aigua de pluja en la part inferior d’aquest
aterrassat amb problemes importants de desguàs a través de l’espai públic de les zones
amb una cota més baixa d’aquest espai Les obres d’adequació i urbanització d’aquest
espai seran molt costoses.
Degut a aquesta topografia tant abrupta i encara que l’espai sigui abancalat, l’espai
resultant que es preveu destinar a parcs i jardins té una qualitat molt baixa com a zona
verda. O es disposa de dues o tres terrasses a diferents nivells que donen la volta al
castell o es realitza una urbanització més senzilla mantenint la zona de pas actual i es
deixa la resta com a zona enjardinada pràcticament sense accés. Aquesta segona opció
del disseny és sense cap mena de dubte l’opció més econòmica.
La modificació puntual es base, en el disseny d’aquest espai al voltant del castell,
d’aquesta segona opció. Mantenir la zona de pas actual com a espai públic i deixar la
resta de la zona com a sòl privat lliure d’edificació de la zona de nucli antic urbà (Au).
Amb aquesta condició d’ésser no edificable es garanteix la conservació de les qualitats
paisatgístiques de la zona i que no es realitzaran construccions que puguin afectar
visualment al monument. A més amb la declaració de l’entorn de protecció del Castell
de Falset , que afecta a aquesta zona i que ha iniciat el Departament de Cultura de la
Generalitat es garantirà la qualitat de les intervencions privades i el control d’aquest
Departament sobre totes les obres que es vulguin realitzar en aquesta zona de l’entorn
del Castell de Falset.
Amb aquesta modificació puntual del POUM s’aconsegueix uns objectius paisatgístics i
de protecció similars als que recull el POUM vigent amb cap cost social degut a
desaparició de les expropiacions que l’Ajuntament de Falset hauria de realitzar i amb
un molt menor cost econòmic degut a la inexistència d’aquestes expropiacions i al

10

SECRETARÍA

menor cost de les obres d’urbanització necessàries per adequar l’espai d’acord amb la
modificació del planejament vigent.
D’acord amb l’article 98 del decret legislatiu 1/2010 en aquesta la modificació puntual
del POUM vigent de Falset es garanteix el manteniment de la superfície i de la
funcionalitat dels sistemes dels espais lliures, les zones verdes considerats pel
planejament urbanístic com a sistema d’espais lliures destinat a parcs i jardins urbans
(Pj).
La superfície de l’espai destinat en el vigent POUM de Falset a sistema d’espais lliures
destinat a parcs i jardins (Pj) i que d’acord amb aquest modificació puntual del POUM
tindrà la qualificació de sòl privat lliure d’edificació de la zona de nucli antic urbà (Au)
és de 1.042 m2. Per compensar aquesta superfície es preveu la modificació de la
qualificació urbanística dues parcel·les de propietat municipal i l’ajustament de la
superfície destinada a sistema d’espais lliures destinat a parcs i jardins urbans (Pj) en la
part Nord del castell degut a les obres d’urbanització del camí d’accés que es destina a
sistema viari.
La parcel·la 3109 del registre de la propietat de Falset és propietat de l’Ajuntament de
Falset des de la data de la permuta l’abril de 1999. Com es pot observar en el
reportatge fotogràfic que s’acompanya aquesta parcel·la està completament integrada
dintre de l’espai destinat a zona verda situat al voltant del castell. Inclús la parcel·la
està ocupada per part de l’accés per a vianants que hi ha en aquesta zona entre el
carrer Jaume Ciurana i el pla del castell. D’acord amb el POUM vigent aquesta parcel·la
està qualificada com a la zona de nucli antic urbà (Au), amb una profunditat edificable
de 10 metres i una part destinada a sòl privat lliure d’edificació. La superfície d’aquesta
parcel·la destinada a sistema d’espais lliures destinat a parcs i jardins (Pj) és de 454
m2.
Les obres realitzades en els darrers anys permeten determinar amb exactitud la
superfície del vial d’accés Nord al castell des del carrer Jaume Ciurana per ajustar la
superfície real de l’espai destinat a sistema d’espais lliures destinat a parcs i jardins
(Pj). L’increment de superfície destinada a sistema d’espais lliures destinat a parcs i
jardins (Pj) és de 229 m2.
Finalment situada a l’encreuament del carrer Jaume Ciurana i la carretera N-420 hi ha
una parcel·la de propietat municipal que d’acord amb el POUM vigent té la qualificació
urbanística de sistema viari. Aquesta parcel·la 4147 del registre de la propietat de
Falset és propietat de l’Ajuntament de Falset des del març de 2011. Com es pot
observar en el reportatge fotogràfic que s’acompanya la qualificació d’aquesta
parcel·la com a sistema viari no té cap utilitat, ja que aquest parcel·la, degut a les seves
característiques amb un desnivell import en la part Nord, no es pot destinar a sistema
viari. A més el carrer Jaume Ciurana ja disposa de les mides suficients i adequades. La
superfície d’aquesta parcel·la destinada a sistema d’espais lliures destinat a parcs i
jardins (Pj) és de 470 m2.
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Aquesta modificació puntual no representa cap canvi pel que fa a la classificació del
sòl, no comporta increment del sostre edificable de les edificacions principals, ni
augment de la densitat de l’ús residencial, ni suposa l’increment de la intensitat dels
usos, ni la seva transformació respecte els usos previstos pel planejament vigent.
Aquesta modificació és innòcua respecte a la memòria social, la memòria de mobilitat,
l’informe mediambiental i l’informe de sostenibilitat econòmica aprovats, ja que no
modifica cap paràmetre inclòs en aquests documents del POUM de Falset vigent.
Es per això que es proposa
PRIMER .- Aprovar la verificació del Text Refós de La Modificació Puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Falset 4/2013, en l’àmbit de la zona destinada a
parcs i jardins ubicats al voltant del castell de Falset, el qual incorpora les modificacions
no substancials a l’article 128 bis de na normativa.
SEGON.- Comunicar la verificació del present Text Refós a la Comissió d’Urbanisme de
Tarragona.»
Passada a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels presents que
representen la majoria absoluta legal del membres de la corporació.

9. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL 7-13
Seguidament el senyor Puxeu presenta als reunits la següent proposta d’acord:
«L’objecte d’aquesta modificació puntual és modificar l’article 77 de les normes
urbanístiques del POUM de Falset, per ampliar els supòsits d’excepció a la norma
general per la segregació de les parcel·les situades en la zona d’eixample urbà amb
subclau Eu-2, en l’àmbit “dels Corredors” i afecta concretament a les parcel·les amb la
façana Oest a l’avinguda Catalunya, a les parcel·les amb façana al carrer Salvador
Estrem i Fa, i les parcel·les amb la façana Est al carrer d’Hermenegild Pallejà.
Sense cap mena de dubte són elements essencials i definitoris de l’especificitat de la
trama urbana i de la tipologia edificatòria de la zona “dels Corredors” la petita
organització en quadrícula rectangular de la xarxa viària, la tipologia edificatòria de
cases unifamiliars amb planta baixa més dues o tres plantes, l’existència d’una única
façana a carrer amb una amplada petita de 4,00 a 5,00 metres i una superfície de
parcel·la relativament petita de 45 a 60 m2. Aquestes quatre característiques són els
elements essencials que determinen les característiques morfològiques de la zona
urbana “dels Corredors”.
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En l’àmbit situat entre l’avinguda Catalunya, el carrer d’Hermenegild Pallejà, el carrer
Francesc Puig i Bes i la primera i segona travessia “dels Corredors” hi ha un total de 77
solars. Només hi ha tres parcel·les (situades entre l’avinguda Catalunya i el carrer
Salvador Estrem i Fa) que donin a dos carrers paral·lels. La resta de les 74 parcel·les de
la zona només tenen una façana a carrer o són parcel·les cantoneres. D’acord amb el
POUM actual aquestes tres úniques parcel·les no es poden dividir ja que la seva
segregació donaria lloc a parcel·les amb un front de parcel·la amb una mida inferior a
5,00 metres i amb una superfície de les parcel·les resultants inferior a la mínima de 60
m2.
Per mantenir i conservar aquest aspecte tant característic de la zona “dels Corredors”,
amb les seves tipologies edificatòries tradicionals, es considera necessari permetre en
aquest cas puntual, i tenint en compte que afecta a un grup molt petit de parcel·les, la
segregació i divisió d’aquests tres solars amb parcel·les amb el front de parcel·la i la
superfície mínima similars a la resta de parcel·les existents en la zona. Per tant, en la
zona d’eixample urbà, dins la clau Eu (eixample urbà) es crearà una nova subclau Eu2.1, que inclourà la zona “dels Corredors” amb carrers paral·lels, on es proposa que el
front de parcel·la mínim sigui de 4,15 metres i que la superfície mínima de la parcel·la
sigui de 45 m2.
Finalment, per evitar dubtes en la interpretació del redactat de l’article 77 de les
normes urbanístiques del POUM, es modificarà el redactat de les condicions de la
parcel·lació de les subclaus Eu-1, Eu-H i Eu-2, especificant que la mida del front mínim
de parcel·la, la parcel·la mínima i la profunditat mínima de parcel·la tenen com a
excepció les parcel·les inscrites al registre de la propietat abans de l’aprovació inicial
del POUM. Per tant, es preveu la substitució del redactat actual que fa esment a
l’excepció de la norma general, respecte al front mínim de parcel·la i a la parcel·la
mínima, en el cas de les parcel·les inscrites al registre (s’ha de suposar el registre de la
propietat) abans de l’aprovació inicial (s’ha de suposar l’aprovació inicial del POUM) i
també a l’excepció de la norma general, respecte a la profunditat edificable, en el cas
de les parcel·les anteriors a la revisió (s’ha de suposar que correspon a l’aprovació del
POUM vigent que va significar la revisió de les antigues nomes subsidiàries NNSS de
Falset). Té sentit unificar el criteri de l’excepció a la noma general en les parcel·les
inscrites al registre de la propietat abans de l’aprovació inicial del POUM.
Es per això que es proposa:
PRIMER .- Aprovar la verificació del Text Refós de La Modificació Puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Falset 7/2013, sobre parcel·la i façana mínima
en l’àmbit en l’àmbit “dels corredors”, el qual incorpora les modificacions no
substancials a l’article 77 bis de la normativa.
SEGON.- Comunicar la verificació del present Text Refós a la Comissió d’Urbanisme de
Tarragona.»
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Passada a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels presents que
representen la majoria absoluta legal del membres de la corporació.

10. RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT PER L’ADJUDICACIÓ PER CONCURS D’UNA PLAÇA
D’AUTOTAXI ADAPTAT
Seguidament el senyor Puxeu presenta als reunits la següent proposta d’acord:
« Responent l’escrit de l’ajuntament de Falset de data 21 de març del passat 2014, els
serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya resolgué informar favorablement l’atorgament una autorització de
transport de taxi nova per Falset, sempre que el vehicle adscrit a la nova llicencia fos un
vehicle adaptat per al transport de persones amb mobilitat reduïda amb capacitat
màxima de 9 persones i una antiguitat màxima de de la seva primera matriculació de
dos anys, per la qual cosa, el Ple municipal, previs els informes corresponents aprovà
finalment convocar concurs per l’adjudicació de la llicencia conforme amb la forma i
amb els criteris expressats en les Bases Reguladores que en el mateix acord resultaven
igualment aprovades.
Oberta la licitació es publicaren anuncis en els mitjans acostumats, presentant-se dins
de termini una única oferta vàlida subscrita per la societat Transports Públics del
Priorat i Domenech SL, a la que, que previs els tràmits de rigor la Mesa de contractació
reunida en data 9 de febrer passat, proposà l’adjudicació de la llicencia.
Transports Públics del Priorat i Domenech SL ha justificat la capacitat tècnica i
econòmica requerida, l’adquisició del vehicle i ha ingressat en la caixa de la corporació
l’import ofertat valorat com a criteri de valoració de l’oferta.
Han estat emesos els informes tècnics i jurídics necessaris favorables a l’adjudicació de
la llicencia a la societat Transports Públics del Priorat i Domenech SL.
Es per això que es proposa ara l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Adjudicar a Transports Públics del Priorat i Domenech SL la llicències
d’autotaxi adaptat al transport de minusvàlids, per al Municipi de Falset, licitada
conforme amb les bases aprovades per aquest Ple en data 1 de desembre de 2015 i
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 282 de data 10 de
desembre de 2014.
SEGON.- Notificar l’adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
TERCER.- Notificar a Transports Públics del Priorat i domenech SL, adjudicatària de la
llicència, els presents acords.
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QUART.- Comunicar la present resolució a la Conselleria competent en matèria de
Transport als efectes de l’atorgament de l’autorització de transport interurbà.»
Passada a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels presents que
representen la majoria absoluta legal del membres de la corporació.

11. MOCIÓ DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE
LA LLEI 27/2014 SOBRE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES PER A LES ENTITATS SENSE
ÀNIM DE LUCRE
Seguidament el senyor Puxeu presenta als reunits la següent proposta d’acord:
«L’entrada en vigor de la Llei 27/2014 sobre l’Impost de Societats, aprovada a les Corts,
i publicada al BOE el passat 28 de novembre, suposa que totes les entitats i
associacions sense ànim de lucre hauran de presentar la declaració de l'impost de
societats sense cap excepció a partir de l'any 2016, en relació a l'exercici comptable
2015.
En aquest sentit, la nova regulació obliga a les entitats socials, culturals, associacions
cíviques i clubs esportius sense ànim de lucre a declarar l'impost de societats, i sigui
quin sigui el seu volum i dimensió. Fins ara, les entitats parcialment exemptes, no
estaven obligades a presentar l’impost si no feien activitat econòmica i, a més,
complien els requisits següents: Que els seus ingressos no superessin els 100.000 euros
anuals, que els seus ingressos sotmesos a retenció no superessin els 2.000 euros
anuals, i que totes les rendes no exemptes que obtinguessin estiguessin sotmeses a
retenció.
Tot i què d’entrada és satisfactòria tota iniciativa -que d’acord amb els principis
democràtics del nostre Estat de Dret i seguretat jurídiques- impliqui potenciar la
transparència financera i comptable de qualsevol entitat i associació, sempre i quan,
però, la nova llei vetlli -i en cap cas suposi- una complicació administrativa i burocràtica
que dificulti o impedeixi la capacitat de gestió d'unes entitats -la gran majoria amb
pocs recursos humans i financers-, les quals principalment, es troben dirigides i
gestionades per persones que exerceixen voluntàriament aquesta responsabilitat
social.
Certament, la desaparició d'aquests supòsits d'exempció que esmentàvem, -tot i que
no han de suposar una nova càrrega tributària- poden dificultar –sinó van
acompanyats d’un suport administratiu explícit- el funcionament mateix de les
associacions.
Per tot plegat, aquesta Llei del Govern del PP suposa un atac directe a la viabilitat del
teixit associatiu català i del conjunt de l’Estat, que té en el món local una especial
incidència pel seu arrelament dins la vida dels barris dels nostres municipis i ocupa de
forma voluntària un gran nombre de ciutadans i ciutadanes que altruísticament
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dediquen esforços i temps en tirar endavant el món associatiu cívic, social, cultural, i
esportiu.
Per tot això, proposem l’adopció dels següents acords al Ple de l'Ajuntament:
ACORDS
PRIMER .- Mostrar el recolzament a totes les federacions i plataformes d'entitats i
associacions del municipi que s’han manifestat en contra de la Llei 27/2014 de l’Impost
sobre Societats davant d'una mesura que, els obliga a portar una doble partida de
comptabilitat, i que els tracta de forma anàloga amb una societat mercantil.
SEGON .- Reiterem el reconeixement i compromís cap a la important tasca que
realitzen totes les entitats sense ànim de lucre, la seva democràcia interna,
transparència econòmica, i sostenibilitat dels seus projectes socials, educatius,
culturals i esportius, així com la gran tasca voluntària i participativa que hi dediquen
molts dels nostres conciutadans.
TERCER.- Defensem d’acord amb els principis democràtics del nostre Estat de Dret i
seguretat jurídiques totes aquelles iniciatives que vetllin i impliquin potenciar la
transparència financera i comptable de qualsevol entitat i associació, sempre i quan
vagin acompanyades d’un suport i assessorament administratiu que capaciti la gestió
d'unes entitats la gran majoria amb pocs recursos humans i financers.
QUART.- Instar al Govern espanyol a modificar la Llei 27/2014 de l’Impost sobre
Societats per tal de simplificar –sense menystenir la transparència- les obligacions
tributàries de les associacions i entitats sense ànim de lucre i recuperar els supòsits
d’exempció que existien fins a l’entrada en vigor de la nova normativa els quals no
dificultaven el desenvolupament de la iniciativa social.
CINQUÈ .- Demanar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat a que
instin al Govern de l’Estat a desenvolupar un nou marc fiscal per a les associacions en el
què es reconegui el valor de la forma jurídica d'associació com eina de cohesió social,
integradora i de saludable autogestió de la ciutadania, activa, compromesa i
participativa.
SISÈ .- Fer arribar aquests acords al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, als
grups parlamentaris i a la Mesa del Congrés dels Diputats, al Govern de la Generalitat, i
al Parlament de Catalunya, així com a les Federacions i plataformes contràries a la Llei
27/2014 i a totes les associacions i entitats del municipi.»
Passada a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels presents que
representen la majoria absoluta legal del membres de la corporació.

16

SECRETARÍA

12. INFORMES DE L’ALCALDIA
Seguidament el senyor alcalde dona compta als reunits:
a) De l’inici de les obres incloses en els Programes Extraordinaris d’Inversions
impulsat per la Diputació de Tarragona que compren entre d’altres obres de
reposició de serveis, millores a la xarxa de subministrament d’aigua o millora
de camins.
b) L’estat en el que es troben les obres que s’executen de manera subsidiària per
l’ajuntament per garantir les condicions de seguretat al carrer Salvador Estrem
i Fa.
c) La preparació d’una reunió de poble en el que es donarà compte de la gestió
portada a terme durant l’ultima legislatura i que es podria desenvolupar en
una o dos sessions, fixant la data conjuntament amb els reunits pel proper
dijous 9 d’abril.
13. PRECS I PREGUNTES
No es suscita cap.
I no havent més temes a tractar, pel Sr. Alcalde s’aixeca la sessió essent les 20:20 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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