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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FALSET 
SESSIÓ ORDINÀRIA  
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
Núm.: 6 / 2015 
Data: 27 D'AGOST de 2015 
Horari: de 20:00 h a 20:25 h 
Lloc: Sala d’Actes Casa Consistorial 
 
PRESIDEIX 
Sr. Jaume Domènech Jordà, alcalde de l’ajuntament de Falset 
 
HI ASSISTEIXEN 
Sr. Carlos Brull Fornt 
Sr. Jordi Castelló Malràs 
Sra. Núria Borja Marco 
Sr. Miquel Puig Raposo 
Sr. Joan Coll Montané 
Sr. Josep rull Prous 
Sr. Antoni Muntané Molina 
Sr. Albert Compte Jornet 
Sra. Immaculada Pujol Torrus 
Sra. M. Jesús Sánchez Soldevila 
 
 
SECRETÀRIA ACCIDENTAL  
Sra. M. Assumpció Escoda 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
A Falset a la data i a l' 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, Jaume Domènech Jordà, 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, M. 
Assumpció Escoda Aragonés, Secretària Accidental  que com a secretari dono fe de l’acte. 
 
Obert per l’alcaldia es passa seguidament al tractament dels assumptes inclosos a l’ordre 
del dia de la convocatòria amb el resultat següent: 

 
1. RATIFICACIÓ DE LES FESTES LOCALS 2016 

 
FESTES LOCALS 2016 



 
       SECRETARÍA 
 
 

 2 

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 2016 , 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 2016, 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 28 de 
juliol i proposar el dies 18 de gener i 16 d’agost com a festes locals de Falset per l’any 
2016. 

SEGON 

2. NOMENAMENT REPRESENTANT MUNICIPAL EN EL COMITÈ LOCAL DE LA CREU ROJA DE 
FALSET 

.- Trametre còpia d’aquest acord als serveis territorials de la Conselleria de 
Treball per la seva aprovació definitiva. 

Passada a votació la proposta és aprovada per UNANIMITAT dels presents que 
representen la majoria absoluta legal del membres de la corporació. 
 

 
Es proposa el nomenament dels següents representants de la corporació, en els   
organismes i entitats que s’indiquen, a favor de les persones següents: 
 
Institució 
CREU ROJA FALSET     Sr. Joan COLL MONTANÉ 
 
Que passat a votació és APROVADA per UNANIMITAT dels presents, que representen 
la MAJORIA ABSOLUTA LEGAL dels membres de l’Ajuntament de Falset. 
 
 

3. NOMENAMENT DEL RESPOSNABLE MUNICIPAL DEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ 
INTEGRAL DEL NÚCLI HISTÒRIC DE FALSET. 
 
Es proposa el nomenament dels següents representants de la corporació, en els   
organismes i entitats que s’indiquen, a favor de les persones següents: 
 
Institució 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
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Projecte Integral Nucli Històric Falset (Llei de Barris) Sr. Jaume Domènech Jordà 
 
Que passat a votació és APROVADA per UNANIMITAT dels presents, que representen 
la MAJORIA ABSOLUTA LEGAL dels membres de l’Ajuntament de Falset. 
 
 

4. ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
 
El Sr. alcalde presenta al ple la proposta d'acord per a l'adhesió a l'Associació de 
Municipis per la Independència (AMI), junt amb els seus estatuts.  
 
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i el text dels seus Estatuts que s’adjunten, es proposa al Ple 
Municipal el següent acord: 
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència, constituïda a Vic 
en data 14 de desembre de 2011. 
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació. 
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat 
dels precedents acords. 
Quart.- Delegar en l’Alcalde Sr. Jaume Domènech Jordà  per representar aquest 
Ajuntament davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts. 
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per 
la Independència domiciliada al carrer Ciutat, 1 - 08500 Vic i també a la Direcció 
General d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Intervenció del grup de CIU 
El Sr. Albert Compte manifesta al Ple la intenció de votar l'adhesió de forma positiva, ja 
que tots els membres de la llista que es van presentar van signar a favor de l'adhesió. 
 
Intervenció del grup del PSC 
La regidora Sra. Sánchez manifesta al Ple que segueixen la mateixa línia que les 
anteriors vegades, quan es va proposar l'aprovació. Votaran en contra donat que el 
partit no dóna suport al soberanisme, més enllà de les opinions personals que pugui 
tenir cadascú.  
 
Intervenció del grup IPF 
El nostre grup polític estem satisfets i contents perquè avui ja serem un municipi  més, 
concretament el poble número 19 del total de 23 del  Priorat  i el 737 sobre un total de 
948  municipis de Catalunya,  que ja formen part de l'Associació de Municipis per la 
Independència. Un dels principals objectius és sumar esforços per aconseguir en un 
futur no molts llunyà la creació d'un estat propi per a Catalunya en el marc de la Unió 
Europea. 
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Creiem que en aquest procés l'Ajuntament de Falset hi ha de ser present, hem de 
compartir idees i decisions, es per això que hi votem a favor. 
 
Passada a votació la proposta, el Ple amb nou vots a favor (7 regidors del grup IPF -
Acord Municipal més 2 regidors del grup CIU) i 2 en contra (2 regidors PSC),  i per tant 
amb majoria absoluta de nou regidors sobre un total d'onze regidors, que formen el 
nombre legal de la Corporació, és aprovada l'adhesió de Falset a l'Associació de 
Municipis per la Independència. 

 
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. 

 
 


