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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA D’ORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE FALSET
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 6 / 2015
Data: 10 de juliol de 2015
Horari: de 20:00 a 20:25 hores
Lloc: Sala d’Actes Casa Consistorial
HI ASSISTEIXEN
REGIDORS PROCLAMATS PER LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA
Presideix la sessió
Senyor
Jaume Domènech Jordà. Alcalde de l’Ajuntament de Falset
Assistents
Senyor
Senyor
Senyora
Senyor
Senyor
Senyor
Senyora
Senyora

Carlos Brull Fornt
Joan Coll Montané
Núria Borja Marco
Jordi Castelló Malràs
Josep Rull Prous
Albert Compte Jornet
Maria Jesús Sánchez Soldevila
Immaculada Pujol Torrus

Disculpen la seva assistència
Senyor
Antonio Muntané Molina
Senyor
Miquel Puig Raposo
SECRETARI
Senyor
Manel Alba
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. PERIODICITAT DE SESSIONS DEL PLE
2. DONAR COMPTE DELS GRUPS CONSTITUÏTS.
3. NOMBRE I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I
ASSIGNACIÓ D’ESCONS ALS GRUPS MUNICIPALS
4. DELEGACIONS A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
5. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS
6. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA PER LA QUAL SE NOMENA TRESORER AL
SENYOR REGIDOR JORDI CASTELLÓ MALRÀS
7. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE
NOMENAMENTS DE TINENT D’ALCALDE AIXÍ COM DE LES DELEGACIONS QUE
L’ALCALDIA EN MATÈRIES ESPECIFIQUES.
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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, senyor Jaume Domenech, 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 passà al tractament dels assumptes inclosos a l’ordre del dia de la
convocatòria amb el resultat següent:
1. PERIODICITAT DE SESSIONS DEL PLE
El senyor Alcalde, presenta als reunits la següent proposta d’acord:
«Constituïda la nova Corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 13 de
juny del corrent 2015, com a conseqüència de les eleccions locals del dia 23 de
maig, procedeix determinar el règim de celebració de les sessions ordinàries del
Ple, de conformitat amb el que es disposa en l'article 38 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
A aquests efectes, l'article 46.2. a) de la Llei 7/1985, de 2 d'Abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21
d'Abril, estableix la periodicitat mínima de la celebració de les sessions
ordinàries del Ple en atenció de què la població de Falset es inferior als 5.000
habitants, procedeix celebrar sessió ordinària, al menys un cop cada tres
mesos.
Per tot això, de conformitat amb el que es disposa en l'article 38 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en
concordança amb el règim de periodicitat de les sessions plenàries ordinàries
imposada per l'article 46.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'Abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, per aquesta Alcaldia es proposa al Ple de l'Ajuntament
l'adopció del següent
ACORDS:
PRIMER: Establir que el Ple de l'Ajuntament celebrarà sessió ordinària en el
Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el primer divendres de cada trimestre
natural a les 20:00 hores. Cas que aquest dia sigui festiu, la sessió ordinària
passarà al següent divendres hàbil.
SEGON: Facultar a l'Alcalde, perquè a iniciativa pròpia o a instàncies dels
portaveus dels Grups Polítics constituïts i per causa justificada, pugui variar la
data de celebració de la sessió ordinària, avançant o retardant el dia i hora de
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celebració en un interval màxim de 15 dies, fins i tot encara que el nou dia fixat
no estigués comprès en el mes corresponent a aquell, conservant aquesta el
caràcter d'ordinària.
TERCER: Notificar el present acord als Regidors afectats i procedir a la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.»
Que passat a votació es APROVADA per UNANIMITAT dels presents, que representen
la MAJORIA ABSOLUTA LEGAL dels membres de l’Ajuntament de Falset.
2. DONAR COMPTE DELS GRUPS CONSTITUÏTS
El senyor Alcalde, dóna seguidament compte dels escrits dirigits a l'AlcaldiaPresidència de la Corporació i presentats en la Secretaria General, mitjançant els quals
vénen a constituir-se com a grups polítics d'aquest Ajuntament el Grup polític de
CONVERGÈNCIA I UNIÓ, el Grup polític INDEPENDENTS PER FALSET, ACORD
MUNICIPAL, i el Grup polític del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA, complint
així el que es disposa en els articles 24 i 25 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de
novembre, fent constar, igualment, la designació dels seus portaveus, amb els seus
respectius suplents, segons el següent detall:
Grup polític
Portaveu
Suplent

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Senyor ALBERT COMPTE JORNET
Senyor ANTONI MUNTANÉ MOLINA

Grup polític
Portaveu
Suplent

INDEPENDENTS
PER
FALSET,
MUNICIPAL
Senyor CARLES BRULL FORNT
Senyora NÚRIA BORJA MARCO

Grup polític
Portaveu
Suplent

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
Senyora MARIA JESÚS SÁNCHEZ
Senyora IMMACULADA PUJOL TORRUS

ACORD

La Corporació queda assabentada.
3. NOMBRE I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I
ASSIGNACIÓ D’ESCONS ALS GRUPS MUNICIPALS
Seguidament, el senyor Domenech, Alcalde de l’Ajuntament, presenta als reunits la
següent proposta d’acord:

3

SECRETARÍA

«L'article 60 de la Llei 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, determina que en els municipis capital de Comarca,
han de constituir-se de manera obligatòria Comissions d’Estudi, Informe i
Consulta a les que pertoca, conforme amb les determinacions de l’apartat
segon de la mateixa norma, l' estudi i dictamen previ dels assumptes que han
de ser sotmesos a la decisió del Ple o de la Junta de Govern, quant aquest actuï
per delegació d’aquell, corresponent al Ple determinar el seu nombre i
denominació.
CONSIDERANT el previst a l'article 20 c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, que determina que tots els grups
polítics integrants de la Corporació tenen dret a participar d’aquets òrgans,
mitjançant la presència dels regidors que els integren i en proporció al nombre
de regidors que tinguin en el Ple, així com el continguts dels articles 29, 38, 124,
125 i 134 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat mitjançant Reial Decret 2568/1986, de 28
de
novembre
i
normes
concordants
i
generals
d'aplicació.
Aquesta Alcaldia proposa al PLE DE LA CORPORACIÓ l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Crear en aquest Ajuntament, amb les atribucions i facultats que en
cada cas s'indiquen, les següents Comissions Informatives Permanents:
1.- Comissió Informativa Permanent d'HISENDA que inclou la condició de la
preceptiva Comissió Especial de Comptes, l'objecte de la qual serà el previ
informe, dictamen, consulta o proposta dels assumptes relatius a economia i
hisenda de l'entitat. També podrà informar aquells assumptes de la mateixa
naturalesa que, essent de competència pròpia de la Presidència de la
Corporació o de la Junta de Govern, li siguin sotmesos per expressa decisió
d'aquests.
Tret que no hi hagués assumptes a tractar, la Comissió Informativa Permanent
d'Hisenda celebrarà sessió ordinària dos setmanes abans de la data de la
celebració de cada Ple ordinari que inclogui assumptes que hagin de ser
sotmesos al seu informe, a l’hora que estableixi la Presidència de la Comissió,
que podrà convocar també sessions extraordinàries per pròpia iniciativa o
prèvia sol·licitud motivada de la quarta part dels seus membres.
2.- Comissió Informativa Permanent d’URBANISME l'objecte de la qual serà el
previ informe, dictamen, consulta o proposta dels assumptes relatius a aquesta
matèria
Tret que no hi hagués assumptes a tractar, la Comissió Informativa Permanent
d'Urbanisme celebrarà sessió ordinària dos setmanes abans de la data de la
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celebració de cada Ple ordinari que inclogui assumptes que hagin de ser
sotmesos al seu informe, a l’hora que estableixi la Presidència de la Comissió,
que podrà convocar també sessions extraordinàries per pròpia iniciativa o
prèvia sol·licitud motivada de la quarta part dels seus membres.
3.- Comissió Informativa Permanent de GOVERNACIÓ, l'objecte de la qual serà
el previ informe, dictamen, consulta o proposta dels assumptes relatius
a aquesta matèria.
Tret que no hi hagués assumptes a tractar, la Comissió Informativa Permanent
de Governació celebrarà sessió ordinària dos setmanes abans de la data de la
celebració de cada Ple ordinari que inclogui assumptes que hagin de ser
sotmesos al seu informe, a l’hora que estableixi la Presidència de la Comissió,
que podrà convocar també sessions extraordinàries per pròpia iniciativa o
prèvia sol·licitud motivada de la quarta part dels seus membres.
SEGON.- En atenció a la proporcionalitat existent entre els diferents grups
polítics representats en la Corporació, cadascuna de les comissions estarà
integrada per 3 Regidors del Grup polític INDEPENDENTS PER FALSET, ACORD
MUNICIPAL, 1 Regidors del grup polític CONVERGÈNCIA I UNIÓ i 1 Regidor del
grup polític del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA.
L'adscripció concreta dels membres de la Corporació que hagin de formar part
de cadascuna de les Comissions relacionades en representació de cada grup
polític es realitzarà mitjançant escrit del seu portaveu dirigit a l'Alcaldia, del
que es donarà compte al Ple. Podrà designar-se, d'igual forma, un o diversos
suplents per cada titular.
TERCER.- El President de la Corporació és el President nat de totes les
Comissions Informatives, si bé podrà delegar la seva presidència efectiva en
qualsevol membre de la mateixa.»
Que passada a votació, es aprovada amb el vot favorable dels presents i l’abstenció del
senyor ALBERT COMPTE, i per tant per la MAJORIA ABSOLUTA LEGAL dels membres de
l’Ajuntament de Falset.
Explicació del Vot: El senyor Albert Compte, intervé en torn d’explicació de vot o
manifesta que la seva abstenció porta causa de la manca que troba de la Comissió de
assumptes jurídics i accions judicials que considera indispensable donada la
importància de alguns dels assumptes en litigi.
4. DELEGACIONS A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Seguidament, seguint la dinàmica encetada, el senyor Alcalde, presenta als reunits la
següent proposta d’acord:
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«Raons d'eficàcia i major celeritat en la resolució de determinats assumptes
d'interès públic fan aconsellable que el Ple d'aquesta Corporació delegui en la
Junta de Govern algunes de les atribucions que té legalment assignades i que
son expressament delegables conforme al que es disposa en la normativa
d'aplicació.
Les mateixes disposicions normatives que permeten tal delegació estableixen
els sistemes i procediments per al seu control i fiscalització i per a la
participació dels diferents grups polítics, fonamentalment a través de la
submissió de les corresponents propostes de resolució a dictamen previ i
preceptiu de les Comissions Informatives que resultin competents per raó de la
matèria, conforme al que es disposa per l'art. 123.1 del Reglament
d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals.
CONSIDERANT el que es disposa als articles 22.4 i 47.2 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció donada per
la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del
Govern Local, art. 51 i 114 a 118 del Reial decret 2568/1986, de 26 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals i normes concordants i generals d'aplicació.
Es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER .-Delegar a favor de la Junta de Govern Local l’exercici de les següents
atribucions:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la
corporació en matèries de competència plenària.
La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada del
qual, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels
recursos ordinaris del Pressupost --excepte les de tresoreria, que li
correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives a cada
moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en
l'exercici anterior-- tot això de conformitat amb el que es disposa en la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Les contractacions i concessions de tota mena.
L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a
la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en
els pressupostos.
L’adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació,
l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació
patrimonial així com l’alienació del patrimoni i dels béns declarats de
valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor.

6

SECRETARÍA

D'acord amb l'art. 123.1 del Reglament d'Organització i Funcionament de les
Entitats Locals, tots els acords adoptats per la Junta de Govern en exercici de
facultats delegades pel Ple de la Corporació, seran sotmesos prèviament a
dictamen de la Comissió Informativa corresponent, tret que es tracti d'acords
declarats urgents.
SEGON.- Els actes dictats per la Junta de Govern en l'exercici de les atribucions
delegades s'entenen dictats per l'òrgan delegant, el Ple, corresponent en
conseqüència a aquest la resolució dels recursos de reposició que puguin
interposar-se.
TERCER.- El present acord tindrà efectes des de l'endemà al de la seva adopció,
sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial d'aquesta Província,
conforme a l'apartat 2 de l'art. 51 del Reglament d'Organització i
Funcionament de les Entitats Locals.
QUART.- Donar compte d'aquest acord a la Junta de Govern Local.»
Que passada a votació, es aprovada amb el vot favorable dels presents i l’abstenció del
senyor ALBERT COMPTE, i per tant per la MAJORIA ABSOLUTA LEGAL dels membres de
l’Ajuntament de Falset.
Explicació del Vot: El senyor Albert Compte, intervé en torn d’explicació de vot o
manifesta que la seva abstenció es deriva de raons de coherència en relació a la seva
postura manifestada a l’anterior proposta d’acord ja que la proposta conté delegacions
d’assumptes jurídics i accions judicials que considera de particular importància i que
passats per la Junta de Govern, queden ocults al debat del Ple.
Dona la replica el senyor Domenech, manifestant que la Llei de Transparència obliga a
la publicitat d’aquells acords i que seran per tant no podran quedar ocults i seran
públics.
5. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS
Seguidament el senyor Domenech dona lectura a la següent proposta d’acord:
«Es proposa el nomenament dels següents representants de la corporació, en
els organismes i entitats que s’indiquen, a favor de les persones següents:
INSTITUCIONS
Consell Escolar Col·legi Antoni Vilanova
Consell Escolar de l’Institut de Falset

Sr. Jordi Castelló Malràs
Sr. Jordi Castelló Malràs

Consell Escolar Llar d’Infants l’Espigol

Sr. Jordi Castelló Malràs

Consell Comarcal d'esports del Priorat

Sr. Carles Brull Fornt
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Consorci Leader

Sr. Jaume Domènech Jordà

Localret

Sra. Núria Borja

Mancomunitat pou de la Torre

Sr. Josep Rull Prous

Junta Pericial Cadastre

Sr. Jordi Castelló Malràs
Sr. Josep Rull Prous

Consorci del Govern Territorial de Salut Altebrat
Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona
(ATM Camp de Tarragona)

Sr. Jaume Domènech Jordà
Sr. Jaume Domènech Jordà

SOCIETATS
Corfalin, S.L.En representació de la participació del capital Sr. Jaume Domènech Jordà , Sra.
municipal a la Residència les Vinyes
Immaculada Pujol Torrus
FUNDACIONS
Fundació Castell del Vi

PATRONATS
Consell Administració GREFOL
Consell Executiu GREFOL
Organisme Autònom Institut Cultura i Patrimoni

Representant Ajuntament, Sr. Jaume
Domènech Jordà.
Representant Ajuntament, Sr. Miquel
Puig Raposo.
Representant Ajuntament Sr. Carles
Brull Fornt

Representant Ajuntament Sr. Jordi
Castelló i Sra. Núria Borja
Representant Ajuntament Sr. Jordi
Castelló
Representant Ajuntament Sr. Carles
Brull Fornt i
Representant
Ajuntament
Sra.
Immaculada Pujol »

Que passat a votació es APROVADA per UNANIMITAT dels presents, que representen
la MAJORIA ABSOLUTA LEGAL dels membres de l’Ajuntament de Falset.
Intervencions: El senyor Albert Compte, recorda que haurien de revisar-se les
previsions dels Plans INFOCAT i PENTA, ja que contenen nomenaments i referencies ja
desactualitzades.
6. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA PER LA QUAL SE NOMENA TRESORER
AL SENYOR REGIDOR JORDI CASTELLÓ MALRÀS
A proposta del senyor alcalde, la proposta formulada queda sobre la taula pendent, si
s’escau, de posterior acord.
7. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE
NOMENAMENTS DE TINENT D’ALCALDE AIXÍ COM DE LES DELEGACIONS QUE
L’ALCALDIA EN MATÈRIES ESPECIFIQUES
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Seguidament el senyor Alcalde dona compte de les següents resolucions adoptades:

Pel qual es Designen com a Tinents d'Alcalde de l'Ajuntament de Falset als següents
Regidors:
Primer Tinent d’alcalde senyor Carles Brull Fornt.
Segon Tinent d’alcalde senyor Jordi Castelló Malràs.
Tercer Tinent d’alcalde senyora Maria Jesús Sanchez Soldevila.

Pel Qual es nomenen membres de la Junta de govern Local als següents regidors:
Senyor Carles Brull Fornt.
Senyor Jordi Castelló Malràs.
Senyora Maria Jesús Sanchez Soldevila.
S’estableixen sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, els dimarts de setmanes
alternes a les 19:00 hores, a la sala de reunions de l'Ajuntament (si és festiu, es podrà
avançar o retardar la data sense que excedeixi de 7dies) i es deleguen les següents
competències de l’alcaldia:
1.
2.

Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats
pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als
concursos de provisió de llocs de treball.
Acordar el nomenament i sancions del personal al servei de la corporació informant
al Ple en la primera sessió que celebri.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments
de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
Sancionar les faltes per infracció de les ordenances municipals.
L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent l’alcaldia per a
la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.
L'atorgament de les llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin
expressament al Ple.
Representar a l'ajuntament.
Convocar i presidir les sessions de qualssevol òrgans municipals, excepte el Ple i la
de la Junta Municipal de Govern
Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el Pressupost aprovat,
disposar despeses dins dels límits de competència de l’alcaldia, ordenar pagaments
i rendir comptes; tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
Exercir la prefectura de la Policia Municipal.
Sancionar les faltes de desobediència a l’alcaldia o per infracció de les ordenances
municipals, llevat dels casos en el que aquesta facultat estigui atribuïda a altres
òrgans.
Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.
Les altres que expressament les lleis atribueixin a aquesta alcaldia i que resultin
delegables en la Junta de Govern i aquelles que la legislació de l'Estat o de les
comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans
municipals i que igualment resultin delegables.

Pel qual s’efectuen les següents delegacions especials, respecte de serveis municipals,
projectes o assumptes que s'especifiquen, a favor dels regidors que a continuació es
indiquen:
JORDI CASTELLÓ MALRÀS

URBANISME, que compren:
Resoldre la concessió de llicències
urbanístiques de tipus B, així com la
resta dels expedients tramitats pel
departament d'Urbanisme de la
competència d’aquesta alcaldia.
MEDI AMBIENT, que compren:
1. Recollida d'escombraries.
2. Deixalleria.
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3.
4.
5.
6.
7.

JOSEP RULL PROUS

MIQUEL PUIG RAPOSO

JOAN COLL MONTANÉ

CARLES BRULL FORNT

NÚRIA BORJA MARCO

GREFOL.
Abocador de runes.
Polítiques d'habitatge.
Polítiques medio - ambientals.
Llei de Barris.

EDUCACIÓ, que compren:
1. Gestió dels centres d'ensenyament
del municipi (Col·legi públic, IES, Llar
d'Infants).
2. Coordinació amb els responsables
dels centres d'ensenyament.
3. Programes per al foment de
l'educació.
SERVEIS, que compren:
1. Escorxador.
2. Manteniment d'edificis municipals.
3. Servei d'abastament d'aigua.
4. Servei d'enllumenat públic.
5. Servei de clavegueram.
HISENDA, que compren:
1. Control pressupostari i financer.
2. Control d'ingressos i despeses.
3. Control de proveïdors.
4. Recerca d'ingressos.
FESTES, que compren:
1. Organització i col·laboració en les festes
de: reis, Encamisada, carnaval, Sant
Blai, Sant Jordi, Sant Joan, Festa Major,
Santa Càndia...
2. Comissions
organitzatives
(reis,
carnaval etc.).
3. Voluntariat de festes.
4. Signes d'identitat (banderes etc.).
5. Material de festes.
GOVERNACIÓ, CULTURA SALUT I ESPORTS, que
compren:
1. Vigilants municipals.
2. Circulació.
3. Pla senyalització viària.
4. Patrimoni municipal.
5. Arts escèniques.
6. Lectura pública.
7. Desenvolupament local i foment del a
creació.
8. Equipaments culturals.
9. Associacionisme cultural.
10. Disseny i posada en marxa d'accions
de prevenció de conductes poc
saludables, accions de sensibilització i
promoció de la salut.
11. Gestió de les entitats i activitats
esportives.
JOVENTUT I COMUNICACIONS, que compren:
1. Diagnosi, disseny, posada en marxa i
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avaluació del Pla Local de Joventut
2016-2020.
2. Creació del Pla de comunicació de
l'Ajuntament intern (treballadors
ajuntament) i extern (doble vessant:
ciutadans i visitants).
SERVEIS SOCIALS, que compren:
1. Serveis d'ajuts a domicili i assistència
domiciliària coordinat amb el Consell
Comarcal del Priorat.
2. Salut als barris.
3. Impulsar xerrades i contactes amb
Associació Montsant i Càritas.
4. Dinamitzar "Call Jueu".

Les delegacions efectuades abastaran les facultats de direcció, organització interna i
gestió dels corresponents serveis, a exclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afectin a tercers.
I no havent més temes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les 20:25 hores del dia
de la data, de la que jo el secretari estenc la present acta del contingut de la qual dono fe
signant al peu en la seva companyia.
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