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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FALSET
SESSIÓ ORDINÀRIA
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:9 /2015
Data: 30 D’OCTUBRE DE 2015
Horari: de 20:00 h a 20:21h
Lloc: Sala d’Actes Casa Consistorial
PRESIDEIX
Senyor
Jaume Domènech Jordà
Alcalde de l’Ajuntament de Falset
HI ASSISTEIXEN
Senyor
Carlos Brull Fornt
Senyor
Joan Coll Montané
Senyora
Núria Borja Marco
Senyor
Jordi Castelló Malràs
Senyor
Miquel Puig Raposo
Senyor
Josep Rull Prous
Senyor
Antonio Muntané Molina
Senyora
Immaculada Pujol Torrus
DISCULPEN ASSISTÈNCIA
Senyor
Albert Compte Jornet
Senyora
Maria Jesús Sánchez Soldevila
SECRETARI
Sr. Manel Alba
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, senyor 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, Manel Alba, que com a secretari dono fe de l’acte.
Oberta la sessió per l’alcaldia es passa al tractament dels assumptes inclosos a l’ordre del
dia de la convocatòria amb el resultat següent:
1. ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 2016.
El senyor Alcalde, presenta als reunits la següent proposta d’acord:

1

SECRETARÍA

«Realitzada la tramitació establerta i atenent a que es compleixen els requisits
necessaris continguts en les normes legals d’aplicació es proposa l’adopció dels
següents acords:
PRIMER .- Aprovar provisionalment la modificació de les següents ordenances fiscals:
a) ORDENANÇA FISCAL NUMERO 3REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES
DE TRACCIÓ MECÀNICA
De manera que el seu article 3 BIS.- Bonificacions, quedi redactat de la següent
manera:
“A tenor del previst en l'art. 95.6 c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual es regula el Text Refós de la Llei Reguladora
d'Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix una bonificació de fins
al 100% de la quota per als vehicles històrics, entenent com a tals
aquells tots els vehicles i motos de més de 25 anys, independentment
de si circulen o no.”
b) ORDENANÇA FISCAL NUMERO 10REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL
Inclusió un apartat nou a l’apartat b de la taula de tarifes de l’article 7è, sota el
títol «assistència en serveis funeraris» amb un import de 100,00 €.
c) ORDENANÇA FISCAL NUMERO 11ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL
SERVEI DE CLAVEGUERAM
De manera que el seu article 4art. Quedi redactat de la manera següent:
“La quota tributària es calcula i es liquida de manera trimestral en
funció dels metres cúbics consumits d’aigua, a raó de 0,335 € per cada
metre cúbic consumit, establint una quota mínima de 6,03 € per
trimestre, equivalents al consum de 18 m3. Quan el consum sigui de
més de 350m3 consumits d’aigua es cobrarà a raó de 0,01 € per cada
m3 consumit a partir dels 18 m3.”
d) ORDENANÇA FISCAL NUMERO 18, REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
A LA PISCINA MUNICIPAL, INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS
ANÀLEGS.
Determinar la seva consideració com a preu públic amb les mateixes tarifes que
apareixeran desglossades entre preu i Impost sobre el valor afegit (IVA)
aplicable.»
En l’ús de la paraula, el senyor Jordi Castelló completa la proposta amb la presentació
de les següents propostes:
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e) ORDENANÇA FISCAL NUMERO 21, REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.
Modificar el seu article 6è, de manera que quedi redactat com segueix:
“Matrícula 35,00 € + 20 € de material + 6 € agenda.
Quota mensual tot el dia: 200,00 €. Es cobraran els mesos de setembre
a juny. El mes de juliol, serà gratuït, per tots els infants que han iniciat
el curs el primer dia.
Assistència només al matí: 165,00 €/mes.
Quota mensual lactants fins a les 13 hores: 165 €/mes. Es cobraran els
mesos de setembre a juny. El mes de juliol serà gratuït, per tots els
infants que han iniciat el curs el primer dia.
Si es queden fins a les 15 hores pagaran 220 €/mes, Es cobraran els
mesos de setembre a juny. El mes de juliol, serà gratuït, per tots els
infants que han iniciat el curs el primer dia.
Assistències esporàdiques: 35,00 € matrícula + 10 €/per hora.
Assistència nens matriculats i assistents al matí, i que esporàdicament
assisteixin a la tarda: 5,00 €/hora.
Els nens que vulguin entrar a partir del mes de maig, la quota a pagar
íntegra serà la que correspon als mesos de maig, juny i juliol.
Les famílies que ja tinguin un germà cursant al centre o cas de ser
bessons, s'aplicarà un descompte del 50% al segon germà.”
“Els infants que excepcionalment assisteixin a la llar i surtin entre el dia
1 i el 15 del mateix mes, així com també els que entrin entre el dia 16 i
el 30 PAGARIEN MITJA MENSUALITAT”
f) ORDENANÇA NÚMERO 31 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
MENJADOR A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.
Modificar el seu article 4art. de manera que quedi redactat com segueix:
“Els infants que es considerin fixes al menjador (a partir d'11 dies)
paguen 3,61 € del menú i 2,07€ del monitoratge (total 5,68 €/dia).
Els nens que assisteixin de forma esporàdica pagaran 4,90€/dia i 3,60€
del monitoratge (total 8,5€/dia, fins un màxim de 10 dies).”
SEGON .- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva
exposició en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
TERCER .- Donar aquesta aprovació per definitiva sense necessitat de posterior acord,
cas que durant el termini d’al·legacions no es presenti.»
Passada a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels presents.
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2. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NUMERO 3_2015 DINTRE DEL PRESSUPOST VIGENT.
Seguidament el senyor alcalde presenta als reunits la següent proposta d’acord:
«Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent i
per a les quals no existeix crèdit en el Pressupost vigent de la Corporació, i atès que es
disposa de nous i majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos
quedant acreditat que la resta dels ingressos previstos s’efectuen amb normalitat.
Vistos els informes que acrediten el compliment de l’objectiu d’Estabilitat
Pressupostària i acomplerta la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2015, del
Pressupost vigent en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec a nous i
majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en el Pressupost
vigent, i transferències entre partides, d’acord amb detall següent:
Despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i per a les quals no existeix
crèdit en el Pressupost vigent:
13000

1

920

Sous Oficines i Ajuntament

17.000,00 €

22609

1

338

Festa Major

30.000,00 €

22611

1

338

Fira del Vi

2.900,00 €

22610

1

338

Festa de Sta. Càndia

6.002,00 €

22611

1

338

Fira del Vi

26.460,00 €

22618

1

3321

Activitats Biblioteca

600,00 €

23000

1

912

Dietes-Organs de Govern

1.000,00 €

23100

1

912

Locomoció-Organs de Govern

858,27 €

62111

1

161

Clavegueram Av. Priorat

5.410,00 €

62116

1

153

Arranjament part del pàrquing Miquel Barceló

81,20 €

22712

1

164

Serveis Funeraris

1.427,00 €

48001

1

920

Programa 7-17 Salut als barris

6.300,00 €

22619

1

334

Pla Local de Joventut 2015

2.000,00 €

22735

1

920

Treballs de comunicació

1.550,00 €

22736

1

920

Creació pàgina web

4.700,00 €

TOTAL DESPESES

106.288,47 €

Aquestes despeses es financen, de la manera següent:
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BAIXES
31008
91308

1
1

011
011

Interessos Préstec proveïdors ico
Amortització préstec proveïdors ICO

10.400,00 €
31.000,00 €

31011

1

011

Interessos Leasing Tractor

2.000,00 €

91311

1

011

Amortització Leasing Tractor

5.000,00 €

16200

1

920

Formació i perfeccionament del personal.

1.500,00 €

Total BAIXES

49.900,00 €

NOUS INGRESSOS
45007

1

47001

1

45082

1

Subvenció
Generalitat-PUOSC-despesa
43.188,47 €
ordinària
Subvenció "La Caixa" Programa 7-17 Salut
6.300,00 €
als barris
Generalitat - Subv. Pla Local de Joventut
6.900,00 €
TOTAL NOUS INGRESSOS

56.388,47 €

SEGON. Exposar aquest expedient al públic per un termini de quinze dies, durant els
quals els interessats el podran examinar i presentar les reclamacions que tinguin per
convenients, donant aquesta aprovació per definitiva sense necessitat de posterior
acord, cas que duran el termini d’al·legacions no es presenti cap.»
Passada a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels presents.
3. MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE GESTIÓ I
RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA AMB BASE.
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 LRJAP-PAC), 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.
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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.
Examinada la proposta al ple de l’Ajuntament, i desprès del corresponent debat, amb
la majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL amb la redacció donada per la Llei
57/2003, el Ple de l’Ajuntament, ACORDA:
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.
a)
Delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període
executiu:
1.Taxa de subministrament d’aigua.
2.Taxa de clavegueram
SEGON .- Delegació de les actuacions de declaració i liquidació davant l’Agència
Catalana de l’Aigua de les quotes corresponents al cànon de l’aigua.
TERCER .- 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.
QUART .- La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al 31 de
desembre de 2019, 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.
CINQUÈ .- 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.
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SISÈ .- 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.
SETÈ .- 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.
VUITÈ .- 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.»
«ANNEX 1
ANNEX 1 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
APARTAT 1
Delegació de la gestió tributària dels ingressos de dret públic següents:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes
cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició
pública, així com la pràctica de liquidacions d’ingrés directe.
b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions.
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de gestió
dels ingressos delegats.
d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats.
e) La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de declaracions.
f) La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si s’escau.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió dels
ingressos de dret públic.
APARTAT 2
Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic següents:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
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IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES
TAXES:
1. Taxa d’escombraries
2. Taxa de conservació del cementiri
3. Taxa de subministrament d’aigua
4. Taxa de clavegueram
- CONTRIBUCIONS ESPECIALS
- QUOTES D’URBANITZACIÓ

-

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació dels períodes de pagament voluntari.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de
pagament.
c) La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o denegació
d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
d) La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau.
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en
l’exercici de les facultats delegades.
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts
g) La liquidació d’interessos de demora, si s’escau.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en
període voluntari dels ingressos de dret públic.
APARTAT 3
Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret públic:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXES:
1. Taxa d’escombraries
2. Taxa de conservació del cementiri
3. Taxa de subministrament d’aigua
4. Taxa de clavegueram
5. Taxa per llicències d’activitats (obertura d’establiments)
- CONTRIBUCIONS ESPECIALS
- QUOTES D’URBANITZACIÓ
- EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES

-
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- MULTES I SANCIONS
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que
resultin impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions
pròpies del procediment administratiu de constrenyiment.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de
pagament.
c) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de
demora i costes.
d) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en
l’exercici de les facultats delegades.
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació
executiva dels ingressos de dret públic.
APARTAT 4
Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents:
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La comprovació i investigació, consistents en la confecció de comunicacions,
diligències i actes, emissió de propostes de regularització de la situació
tributària, pràctica de liquidacions i resolució dels expedients de regularització.
b) L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per pròpia iniciativa o a petició
motivada dels altres departaments de BASE-Gestió d’Ingressos o òrgans
municipals competents.
c) La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats.
d) L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de BASE-Gestió
d’Ingressos, altres departaments de l’organisme o els òrgans municipals es
sol·licitin aquestes actuacions.
e) La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria tributària.
f) La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin contra actes
dictats per l’Inspector-cap de BASE-Gestió d’Ingressos.
g) La recaptació en període voluntari i en període executiu de les liquidacions
que es derivin de les actuacions inspectores, així com de les multes que
s’imposin en els procediments sancionadors que s’iniciïn com a conseqüència
del procediment d’inspecció.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la inspecció dels
ingressos de dret públic.
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APARTAT 5
Delegació de les actuacions de declaració i liquidació davant de l’Agència Catalana de
l’aigua de les quotes corresponents al cànon de l’aigua.
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) Confecció de les corresponents declaracions a presentar davant l’Agència
Catalana de l’Aigua.
b) Presentació davant l’Agència Catalana de l’Aigua de les corresponents
declaracions.
c) Liquidació a l’Agència Catalana de l’Aigua de les quantitats resultants de les
declaracions.
d) Representació davant l’Agència Catalana de l’Aigua en la revisió dels actes
administratius resultants de les declaracions del cànon de l’aigua.»
Passada a votació la proposta es aprovada per unanimitat dels assistents.
I no havent més temes a tractar, pel Sr. Alcalde s’aixeca la sessió essent les 21:21 hores del
dia de la data, de la que jo el secretari estén la present acta la que dono fe signant al peu en
companyia del Sr. Alcalde.
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