SECRETARIA

ACTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE FALSET
Núm.: 2 /2016
Data: 27 DE JUNY DE 2016
Horari: de 20:35 h a 22:06
Lloc: Sala de reunions de la Casa Consistorial
PRESIDEIX
Senyor

Jaume Domènech Jordà, Alcalde de l’Ajuntament de Falset

HI ASSISTEIXEN
Senyor
Senyor
Senyora
Senyora

Antoni Muntané Molina, en representació del Grup Municipal de Convergència i
Unió
Carlos Brull Fornt, en representació del Grup Municipal Independents per Falset Acord Municipal
Nuria Borja Marco, en representació del Grup Municipal Independents per Falset
- Acord Municipal
Immaculada Pujol Torrus, regidora integrada en el Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya en representació del Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya

ESTAN PRESENTS A LA REUNIÓ
Senyor
Josep Rull Prous, regidor integrat en el Grup Municipal Independents per Falset Acord Municipal
Senyor
Jordi Castelló Malràs, regidor integrat en el Grup Municipal Independents per
Falset - Acord Municipal
SECRETARI
Manel Alba
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A Falset a la data i a l'hora indicada es reuneixen a la sala de l’Ajuntament de Falset
habilitada a l’efecte, els membres de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ
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 informar els
assumptes que es debatran al Ple ordinari següent assistits per mi, Manel Alba, que com a
secretari dono fe de l’acte.
Oberta la sessió pel senyor President es passa al tractament dels assumptes inclosos a
l’ordre del dia de la convocatòria amb el resultat següent:
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ORDRE DEL DIA
1. ARRENDAMENT D’UNA FRACCIÓ DE LA FINCA PROPIETAT D’AQUEST AJUNTAMENT
QUALIFICADA COM A BÉ PATRIMONIAL A L’INVENTARI MUNICIPAL I SITUADA AL NUMERO
8 DE L’AVINGUDA DE LA GENERALITAT PER DESTINAR-LA A PISTES DE PÀDEL
2. ACTUALITZACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL EN EMERGÈNCIA NUCLEAR
3. RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN MUNICIPAL EN DATA 19
D’ABRIL DEL CORRENT 2016, SOBRE TRANSFERÈNCIA DEL TRAM URBÀ DE LA CARRETERA
N-420 a AL MINISTERI DE FOMENT
4. RETIRADA DEL NOMENAMENT D'ALCALDE PERPETU I HONORÍFIC AL SR. FRANCISCO
FRANCO BAHAMONDE ADOPTADA PER AQUEST AJUNTAMENT EN DATA 31 DE MARÇ DE
1964
5. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CADASTRE IMMOBILIARI URBÀ I RÚSTIC DE
FALSET I DESIGNACIÓ DE COMPONENTES
6. MOCIÓ DE L'ALCALDIA PER SER TRASLLADADA AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE
GECOHSA EN RELACIÓ ALS FONS DE RESERVA I LA SEVA DESTINACIÓ ÚLTIMA
7. MOCIÓ DE L’ALCALDIA EN RELACIÓ AL PAGAMENT DE L’IVA I L’IRPF A L’AGÈNCIA ESTATAL
D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA (AEAT) A TRAVÉS DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA CATALANA
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Vist el contingut dels acords que es presenten, la Comissió reunida resolt, per unanimitat
dels presents, informar favorablement les següents propostes d’acord.
1. ARRENDAMENT D’UNA FRACCIÓ DE LA FINCA PROPIETAT D’AQUEST AJUNTAMENT
QUALIFICADA COM A BÉ PATRIMONIAL A L’INVENTARI MUNICIPAL I SITUADA AL NUMERO
8 DE L’AVINGUDA DE LA GENERALITAT PER DESTINAR-LA A PISTES DE PÀDEL
Contingut de la proposta:
«Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que
estableix a la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en relació
amb l’article 53.1.q) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
ACORDS
PRIMER .- Aprovar l’expedient per l’arrendament d’una fracció de la finca, propietat
d’aquest Ajuntament qualificada com a bé patrimonial en l’Inventari Municipal i situat
al numero 8 de l’Avinguda de la Generalitat, d’aquest Municipi, per destinar-la a pistes
de pàdel.
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SEGON .- Aprovar el Plec de Condicions que ha de regir el procediment d’adjudicació,
en els termes que figuren en l’expedient.
TERCER .- Remetre el Plec de Condicions a els possibles licitadors perquè presentin
oferta tot ajustant-se a les condicions fixades en aquest.»
2. ACTUALITZACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL EN EMERGÈNCIA NUCLEAR
Contingut de la proposta:
«Aprovar les actualitzacions dutes a terme en el “Plan de Actuación municipal en
Emergencia Nuclear (ECD)”»
3. RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN MUNICIPAL EN DATA 19
D’ABRIL DEL CORRENT 2016, SOBRE TRANSFERÈNCIA DEL TRAM URBÀ DE LA CARRETERA
N-420 a AL MINISTERI DE FOMENT
Contingut de la proposta:
«Ratificar íntegrament les resolucions adoptades per la Junta de Govern Local en data
19 d’abril, ratificant enterament la seva part dispositiva i en particular els següents
acords:
PRIMER.- Sol·licitar al Ministeri de Foment la transferència de la titularitat del tram de
carretera que ha adquirit la condició de via urbana i que es descriu:
- C. Miquel Barceló
- Av. Catalunya
- Av. de Reus
La CN-420a amb dos sots-trams:
- El sots-tram A-1 PK 840 + 520. Coordenades x= 316.279,200; Y=
4.556.829,200
- El sotstram A-2 PK 843 + 450. Coordenades x= 318.227,800; Y=
4.557.155,100
SEGON.- Indicar que aquesta transferència de titularitat no implica transferències
econòmiques a favor de l'Ajuntament de Falset per part del Ministeri de Foment.
TERCER.- Condicionar l'acord a la modificació d'algun tram en el cas que els serveis
tècnics justificadament així ho considerin.
QUART.- Facultar el Sr. Jaume Domènech i Jordà. Alcalde-President de l'Ajuntament de
Falset, o regidor a qui delegui, per a l'execució d'aquesta resolució.
CINQUÈ .- Donar trasllat de la petició per compensar l'acceptació del tram de la CN420a, al Delegat de Foment perquè preparin un conveni per signar el mateix dia que el
del traspàs del tram de la CN-420a i que ha de contenir el següent:
- Lliurament de 40 faroles amb leds per il·luminar el tram urbà cedit.
- Il·luminació de les dues rotondes d'accés al municipi (entrada Móra i entrada
Reus), per part de Foment.
- Construcció d'una vorera a la part dreta de la carretera en direcció a Móra,
des de la benzinera i fins l'entrada a l'accés de la C que va cap a Bellmunt del
Priorat.
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- Col·locació d'elements reductors de velocitat d'entrada a la població abans
d'arribar a la benzinera.
- Negociació amb Gas natural perquè procedeixin a l'arranjament del paviment
del tram estret de la carretera, malmès per les canalitzacions del gas.»
4. RETIRADA DEL NOMENAMENT D'ALCALDE PERPETU I HONORÍFIC AL SR. FRANCISCO
FRANCO BAHAMONDE ADOPTADA PER AQUEST AJUNTAMENT EN DATA 31 DE MARÇ DE
1964
Contingut de la proposta:
«El dia 31 de març de 1964 els ajuntaments de la província de Tarragona, a
requeriment del Governador Civil, van convocar un ple extraordinari per aprovar el
nomenament de Francisco Franco Bahamonde com alcalde honorari i perpetu dels
municipis. Aquest nomenament va coincidir amb els actes de celebració del "25 años
de paz" després d'haver acabat la guerra civil. Aquest nomenament és vigent encara
avui a molts municipis de la província.
Per aquest motiu, es proposa al Ple el següent acord:
Revocar el nomenament de Francisco Franco Bahamonde com alcalde honorari i
perpetu del poble de Falset, acord que es va aprovar en el plenari extraordinari del dia
31 de març de 1964»
5. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CADASTRE IMMOBILIARI URBÀ I RÚSTIC DE
FALSET I DESIGNACIÓ DE COMPONENTES
Contingut de la proposta:
« El passat mes de juliol de 2015, es van nomenar els representants de la corporació en
els organismes i entitats del municipi.
Vist el contingut de l’article 16 del Reial Decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es
desplega el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 1/2004, de 5 de març.
Es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER .- Constituir la Junta Municipal de Cadastre Immobiliari urbà i rústic de Falset,
amb les competències i funcions que es determinen al l’article 17 del Reial Decret
417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desplega el text refós de la Llei del Cadastre
Immobiliari.
SEGON .- Nomenar vocals de la Junta constituïda als senyors Josep M. Cots Montlleó i
Javier Borja Llebaria.»
6. MOCIÓ DE L'ALCALDIA PER SER TRASLLADADA AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE
GECOHSA EN RELACIÓ ALS FONS DE RESERVA I LA SEVA DESTINACIÓ ÚLTIMA
Contingut de la proposta:
«Arrel dels esdeveniments que hem viscuts en les darreres setmanes en relació a la
problemàtica que viu l'Hospital Sant Joan de Reus, que han acabat esquitxant directa i
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indirectament a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, (nomenament de nou Director
d'aquest centre, com a conseqüència que l'anterior passa a ser el Director de l'hospital
Sant Joan de Reus i altres funcions afegides, proposta "mediàtica" del GM de la CUP de
l'Ajuntament de Reus per tal de pal·liar el dèficit de l'Hospital Sant Joan de Reus, amb
diferents mesures, entre totes elles, una que afecta directament a Gecohsa i l'Hospital
Comarcal de Móra d'Ebre consistent en emprar el fons de reserva de Gecohsa per
eixugar el deute de l'Hospital Sant Joan Reus.
Considerant que l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, des de fa massa temps, pateix un
dèficit d'inversió i manteniment important que comporta mancances estructurals i
materials de caràcter rellevant.
Considerant també els sacrificis de caràcter laboral que ha assumit la plantilla i que
caldria revisar en la mesura de les possibilitats que tinguem.
Considerant que la concessió de la gestió d'aquest Hospital Comarcal de Móra d'Ebre
es troba a un dos anys de la seva finalització i per tant subjecta a una nova licitació, de
la qual en podria resultar adjudicatària Gecohsa, en cas de participar-hi, o que també
podria resultar com a no elegida.
Considerant altres veus del territori, tant de l'àmbit social, polític i sindical que s'han
manifestat amb el mateix sentit.
Per tots el motius exposats amb anterioritat és proposa al Plenari l'adopció del següent
acord:
PRIMER .- Manifestar el rebuig unànime d'aquesta corporació al fet que el fons de
reserva de Gecohsa, resultant de la gestió de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, sigui
emprat en qualsevol altra cosa que no reverteixi de manera directa i inequívoca en les
instal·lacions d'aquest Hospital i el seu personal.
SEGON .- Sol·licitar formalment a l'Ajuntament de Reus i al Consell d'Administració de
Gecohsa els corresponents acords que garanteixin el contingut del punt 1
TERCER .- Sol·licitar al Consell d'Administració de Gecohsa que es sotmeti a votació, en
la propera sessió, l'acord de redacció d'un Pla de millora i inversions, que caldrà
executar dins dels propers 24 mesos, adreçat a la millora de les instal·lacions,
maquinaria, equipament i condicions laborals del centre.
QUART .- Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Reus i a cadascun dels respectius
grups municipals que integren aquesta corporació, a la Direcció territorial de Salut de
les Terres de l'Ebre i a la de Tarragona, al Director General de Sagessa, als membres
que integren el Consell d'Administració de Sagessa i al Conseller de Salut de la
Generalitat de Catalunya.»
7. MOCIÓ DE L’ALCALDIA EN RELACIÓ AL PAGAMENT DE L’IVA I L’IRPF A L’AGÈNCIA ESTATAL
D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA (AEAT) A TRAVÉS DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA CATALANA
Contingut de la proposta:
«Atès el conveni signat el 19 de setembre del 2012 per l'Agència Tributària de
Catalunya i les quatre diputacions catalanes, pel qual es decidien a cooperar en la
gestió dels imposts locals a la web que connecta els portals informàtics dels
organismes amb tasques tributàries a Catalunya.
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Atès l’acord de 20 de febrer de 2014 per a la creació de Tributs de Catalunya,
l'organisme que aglutina la gestió dels tributs de la Generalitat i les diputacions
catalanes.
Atesa l’adhesió de la Diputació de Tarragona a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) en la sessió plenària de 2 d’octubre de 2015.
Atès l’informe de la Sectorial de l’Assemblea Nacional Catalana de Secretaris,
Interventors i Tresorers d’administració local per la independència en relació a la
legalitat del pagament dels impostos d’IVA i IRPF per part de les administracions locals
catalanes a l’Agència Tributària Catalana,
(http://www.municipisindependencia.cat/wpcontent/uploads/2015/08/Informepagam
ent-impostos- Agencia-Tributaria-Catalana.pdf).
Atès que el bastiment de la Hisenda catalana es considera la primera pedra de les
anomenades estructures d’Estat.
Per tots aquests motius, aquesta alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament de Falset
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER .- Instar al President a pagar l’IVA i l’IRPF a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària (AEAT) a través de l’Agència Tributària Catalana.
SEGON .- Comunicar els presents acords a l’Agència Tributària a l’Agència
Tributària Catalana, al departament d’Economia i Finances de la Generalitat, a l'AMC,
la FMC i l'AMI»
I no havent més temes a tractar, pel Sr. Alcalde s’aixeca la sessió essent les 22:06 hores del
dia de la data, de la que com a secretari estén la present acta de la que dono fe signant al
peu en companyia del Sr. Alcalde.
Vist i plau

_________________
Dono fe
El secretari
Manel Alba

________________
Jaume Domenech
Alcalde de l’Ajuntament de Falset
President de la Comissió
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