SECRETARIA

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FALSET
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:07/2016
Data: 2 DE SETEMBRE DE 2016
Horari: de 20:00 h a 20:46 h
Lloc: Sala d’Actes Casa Consistorial
PRESIDEIX
Senyor

Jaume Domenech Jordà, Alcalde president de l’Ajuntament de Falset

HI ASSISTEIXEN
Senyor
Josep Rull Prous
Senyor
Jordi Castelló Malràs
Senyor
Antonio Muntané Molina
Senyor
Albert Compte Jornet
Senyor
Miquel Puig Raposo
Senyora
Núria Borja Marco
Senyora
Immaculada Pujol Torrus
Senyora
Maria Jesús Sánchez Soldevila
NO ASSISTEIXEN
Senyor
Carlos Brull Fornt
Senyor
Joan Coll Montané
SECRETARI
Senyor Manel Alba
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
GOVERNACIÓ
1. NOMENAMENT REPRESENTANT A L’INSTITUT DE CULTURA I PATRIMONI DE FALSET.
2. RATIFICACIÓ D'ACORDS I RESOLUCIONS.
HISENDA
3. APROVACIÓ COMPTA GENERAL DEL PRESSUPOST 2015.
4. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DINS DEL PRESSUPOST VIGENT MITJANÇANT
TRANSFERÈNCIA ENTRE PARTIDES.
URBANISME
5. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 1/16
6. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 2/16
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7. INFORMES DE L’ALCALDIA
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A Falset a la data i a l'hora indicada es reuneixen al saló d’actes de l’Ajuntament de
Falset els membres de la Corporació esmentats a la capçalera, sota la presidència del
senyor 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 la presidència es passà al tractament dels assumptes inclosos a l’ordre
del dia de la convocatòria amb el resultat següent:
GOVERNACIÓ
1. NOMENAMENT REPRESENTANT A L’INSTITUT DE CULTURA I PATRIMONI DE FALSET.
El senyor alcalde dona lectura a la següent proposta d’acord:
«Vist el contingut del que es disposa a l’apartat c) de l’article 12 dels Estatuts de l’Institut de
Cultura i Patrimoni de Falset aprovats pel Ple municipal el passat dia 17 de març de 2015.
Es proposa al Ple Municipal, l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER .- Proposar al Centre d’Estudis Falsetans la designació com a representat de
l’Ajuntament de Falset al Consell Rector de l’Institut d’una de les següents persones :
Sra. Núria Borja Marco
Sr. Miquel Puig Raposo»
Que passat a votació es APROVAT per UNANIMITAT dels presents.
2. RATIFICACIÓ D'ACORDS I RESOLUCIONS.
Seguidament el senyor alcalde, sol·licita al Ple reunit, la ratificació en tots els seus termes de
les següents resolucions:
Resolució adoptada per l’alcaldia de referència 107/2016, del tenor següent:
«Atesos els antecedents que figuren a l’expedient en els que queda suficientment
acreditada la possibilitat d’arrendar la fracció de la finca que figura grafiada als
documents tècnics de referència, propietat d’aquest Ajuntament i qualificada com a bé
patrimonial a l’Inventari Municipal i situat al numero 8 de l’Avinguda de la Generalitat
per destinar-la a pistes de pàdel.
Vist el valor de la fracció que figura a l’informe tècnics subscrit pel senyor Francesc
Albin i atès l’informe d’Intervenció sobre el percentatge que suposa l’arrendament en
relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
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De conformitat amb la Provisió d’aquesta Alcaldia i conforme amb l’informe de la
secretaria municipal en relació a la normativa aplicable i el procediment a seguir i atès
que de conformitat amb aquest, l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte
és aquesta Alcaldia donat que l’import de l’arrendament ascendeix a 6.257,60 € i per
tant, no supera ni el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni
la quantia de tres milions d’euros.
Vist l’acord adoptat pel Ple municipal en data 1 de juliol del corrent 2016 en el que
resulta aprovat iniciar l’expedient per a la contractació referenciada deixant constància
de les peculiaritats del bé, la limitació de la demanda i la singularitat de l’operació.
Redactat i incorporat a l’expedient el Plec de Condicions regeix el contracte
d’arrendament del bé immoble de que es tracta pel procediment d’adjudicació directa.
Atenent que en data 4 de juliol, es va remetre el Plec de Condicions que regeix aquest
arrendament a la proponent senyora Maria de la Paz Rosario Suarez que ha presentat
oferta d’arrendament conjuntament amb el senyor Amadeu Falco Sastre, tot oferint la
quantitat de 548,98 € -- CINC-CENTS QUARANTA VUIT EUROS AMB NORANTA VUIT
CÈNTIMS -- .
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’anterior informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix l’article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre,
del Patrimoni de les Administracions Públiques i 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,
RESOLC
PRIMER .- Adjudicar el contracte d’arrendament de la fracció de la finca que figura
grafiada als documents tècnics de referència, propietat d’aquest Ajuntament i
qualificada com a bé patrimonial a l’Inventari Municipal i situat al numero 8 de
l’Avinguda de la Generalitat per destinar-la a pistes de pàdel, a la proposició presentada
conjuntament per la senyora Maria de la Paz Rosario Suarez i el senyor Amadeu Falco
Sastre, que respondran solidàriament del contracte per la quantitat mensual de 548,98
€ -- CINC-CENTS QUARANTA VUIT EUROS AMB NORANTA VUIT CÈNTIMS --.
SEGON .- Notificar als adjudicataris del contracte, la present Resolució convoca’ls per a
la signatura del contracte que s’efectuarà el proper dia 1 de setembre a les 12 hores.
TERCER .- D’aquesta resolució es donarà compta al Ple municipal per la seva ratificació
a la propera reunió que es celebri.»
Passada a votació la proposta, es RATIFICADA per UNANIMITAT dels presents
Acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 12 de juliol de 2016, del tenor següent:
«RE 2016/911
Dono resumida lectura a l’escrit presentat pel la representació del servei Ocupació, en
el que després de exposar els fets i fonaments de dret que estimà pertinents, acaba
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sol·licitant l’adopció dels acords necessaris per a la determinació de les festes de
caràcter local de l’exercici 2017.
Considerant que 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 2017, 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, que seran fixades a
proposta dels municipis, adoptada pel ple de l’Ajuntament, seguint el que s’estableix a
I'article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, si bé donada la urgent necessitat
de tractament i a l’empar del que es disposa al punt k) de l’apartat 1er de l’article 21,
Reguladora de les Bases de Règim Local, la Junta reunida, per unanimitat dels membres
assistents, adopta el següent acord:
PRIMER .- Proposar el dies 16 de gener i 16 d’agost com a festes laborals de caràcter
local de Falset per l’any 2017.
SEGON .- Sotmetre aquests acords a ratificació a la propera reunió del Ple que es
celebri.
TERCER .- Trametre copia d’aquest acord als serveis territorials de la Conselleria
d’Ocupació per la seva definitiva aprovació.»
Passada a votació la proposta, es RATIFICADA per UNANIMITAT dels presents
Acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 26 de juliol de 2016, del tenor següent:
«ADHESIÓ PLA EXTRAORDINARI D'ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2016
el Ple de la Diputació de Tarragona ha aprovat recentment establir un conveni amb la
Generalitat de Catalunya en el qual es comprometen a fer una important aportació als
ens locals amb l'objectiu de poder donar compliment als compromisos econòmics
contrets per part de la Generalitat.
La finalitat del conveni es millorar la situació de les finances dels ens locals.
És necessari presentar un document d'adhesió en el termini màxim d'un mes des de la
publicació a la Seu electrònica de la Diputació de l'acord d'aprovació del conveni de
col·laboració entre la Generalitat i la Diputació.
És per això que per unanimitat dels membres de la Junta de Govern Local, s'acorda el
següent:
Primer- L'Ajuntament de Falset, s'adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Tarragona publicat a la Seu electrònica de la Diputació amb
què s'estableix el Pla extraordinari d'assistència financera local 2016.
Segon.- D'acord amb el que preveu el conveni l'ajuntament de Falset, sol·licita a la
Diputació de Tarragona un pagament per import de 10.969,79 €, per compte dels
crèdits que l'entitat té respecte de la Generalitat de Catalunya i que corresponent al
següent detall:
Doc. Financer
5000310274

Codi
18003

Concepte
PUOSC 2014

Import
10.969,79 €.

Tercer- Que en garantia de la devolució del 'avançament sol·licitat, l'Ajuntament de
Falset, transmet a favor de la Diputació de Tarragona els drets de cobrament dels
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crèdits esmentats, de manera que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de
Catalunya els ha de fer efectius directament a la Diputació de Tarragona.»
Passada a votació la proposta, es RATIFICADA en tots els seus termes per UNANIMITAT dels
presents
HISENDA
3. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2015.
El senyor alcalde dona lectura a la següent proposta d’acord:
«CONSIDERANT que el compte general de la corporació, informant en data 1 de juny del
corrent per la Comissió Especial de Comptes, ha estat exposat al públic per termini de quinze
dies, a fi que durant aquest termini i vuit dies més, sense que es presentés cap reclamació,
objecció ni observació i que l'expedient tramitat ha satisfet les garanties establertes a la
normativa vigent.
VISTA la Memòria del Compte General corresponent a l'exercici 2015 i els informes emesos i
considerant que els documents que la justifiquen estan conformes amb els llibres de
comptabilitat i la resta dels antecedents documentals; de conformitat amb el que disposa
l'article 212 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL- i les Regles 50 i 51 de l'Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local, tenint a la vista i consultats tots els antecedents que s'han cregut
convenient per millor dictaminar respecte dels extrems al fet que fa referència la legislació
citada i tenint en compte que, de conformitat amb el que disposa la Regla 49 de l'Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local, l'aprovació del compte és un acte essencial per a la fiscalització
d'aquesta pels òrgans de control extern, que no requereix conformitat amb les actuacions
que en ella es contenen ni genera responsabilitat per raó de les mateixes.
S'eleva al Ple de la Corporació la següent,
PROPOSTA D'acord
PRIMER.- Aprovar els comptes i estats que componen el Compte General corresponent a
l'exercici 2015, així com els seus annexos, presentada de conformitat amb l'Ordre
HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model simplificat
de comptabilitat local i es modifica la Instrucció del model bàsic de comptabilitat local,
aprovada per Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre), integrada pel compte de la
pròpia Entitat i per l’Organisme Autònom Administratiu Institut de Cultura i Patrimoni de
Falset.
SEGON .- Un cop aprovat el compte general, que es rendeixi al Tribunal de Comptes en la
forma i amb la documentació que estableix la normativa vigent.»
Que passada a votació es APROVADA amb el següent resultat:
Vots a favor
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Vots en contra
Abstencions

1
0

Vots favorables senyors/es: Jaume Domenech Jordà, Josep Rull Prous, Jordi Castelló Malràs,
Antonio Muntané Molina, Miquel Puig Raposo, Núria Borja Marco, Immaculada Pujol Torrus
i Maria Jesús Sánchez Soldevila,
Vots en contra senyor: Albert Compte Jornet
Abstencions: Cap
Explicació del vot:
El senyor Compte, manifesta que vota en contra de la proposta en coherència amb la seva
posició mantinguda amb anterioritat en aquesta mateixa matèria.
4. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DINS DEL PRESSUPOST VIGENT
TRANSFERÈNCIA DE PARTIDES.
Seguidament el senyor alcalde dona lectura a la següent proposta d’acord:

MITJANÇANT

«Considerant que, de conformitat amb allò establert als articles 34 i 40.1 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos, l’estat
de despeses del Pressupost de les Entitats Locals pot modificar-se, entre altres causes, per
transferència de crèdits, que consisteix en modificar el Pressupost de despeses sense alterar
la quantia total del mateix, imputant l’import total o parcial d’un crèdit a altres aplicacions
pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.
Considerant que els articles 179.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, i 40.2 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
Pressupostos estableixen que les Entitats Locals regularan a les Bases d’Execució del
Pressupost el règim de transferències establertes, en cada cas, l’òrgan competent per
autoritzar-les.
Considerant que de conformitat amb allò previst a la Base nº 8 de les d’Execució del
Pressupost municipal correspon a l’Ajuntament Ple, en concordança amb l’article 179.1 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals –TRLRHL-, la competència per aprovar les transferències
de crèdit “[...] quan sense alterar-ne la quantia global, es fa que s’imputi l’import total o
parcial d’un crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent nivell de vinculació
jurídica.”
Considerant que les transferències de crèdit aprovades pel Ple han de seguir els mateixos
tràmits sobre informació, reclamacions i publicitat que la legislació vigent exigeix per a
l’aprovació del Pressupost, i el règim de recursos regulat per al mateix, per així establir-ho
els articles 179.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals –TRLRHL-, i 42 del Reial Decret 500/1990,
de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.
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Considerant que amb caràcter previ a la seva inclusió a l’ordre del dia del Ple, l’expedient ha
de sotmetre’s a estudi de la Comissió Informativa d’Hisenda, per així exigir-ho, entre altres,
l’article 20.1-c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i els
articles 82, 123, 126, del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Considerant que les transferències proposades respecten allò exigit als articles 180 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals –TRLRHL-, i 41 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.
Considerant que s’ha incorporat a l’expedient l’informe de compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària exigit per l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de
novembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació de les entitats locals.
Considerant que l’acord que ha d’exposar-se al públic mitjançant anunci al Butlletí Oficial de
la Província pel termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.
Considerant que, a l’efecte de presentació de reclamacions, tenen la consideració
d’interessats aquells que reuneixin els requisits de l’article 170.1 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals –TRLRHL-, que podran presentar reclamacions únicament pels motius previstos a
l’article 170.2. Les reclamacions hauran de ser resoltes en el termini màxim d’un mes.
Considerant que la transferència de crèdits s’entendrà definitivament aprovada si durant
l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions.
De conformitat amb els informes de la Intervenció Municipal es proposa adoptar el següent
dictamen
Proposar a l’Ajuntament Ple:
PRIMER.- L’aprovació inicial de l’expedient nº 5/2016 de transferència de crèdits, que es
concreta en els següents extrems:
AMPLIACIÓ DE PARTIDES
338-62505
153-62116

MINORACIÓ DE PARTIDES
912-23100
459-62102

Millores equipaments municipals
Arranjament aparcament Miquel Barceló
TOTAL

1.298,65 €
2.469,47 €
3.768,12 €

Locomoció
Neteja i condicionament del barranc
TOTAL

-2.200,22 €
-1.597,90 €
-3.768,12 €

SEGON.- Sotmetre l’acord que s’adopti a informació pública per termini de 15 dies hàbils,
mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament per
tal que els interessats puguin formular reclamacions.
TERCER.- L’expedient s’entendrà definitivament aprovat si durant el termini d’exposició
pública no es presenten reclamacions; a aquests efectes, per l’Alcaldia es dictarà Resolució
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elevant l’acord d’aprovació inicial a definitiu i ordenant la publicació al Butlletí Oficial de la
Província.»
Que passada a votació es APROVADA amb el següent resultat:
Vots a favor
Vots en contra
Abstencions

8
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Vots favorables senyors/es: Jaume Domenech Jordà, Josep Rull Prous, Jordi Castelló Malràs,
Antonio Muntané Molina, Miquel Puig Raposo, Núria Borja Marco, Immaculada Pujol Torrus
i Maria Jesús Sánchez Soldevila,
Vots en contra senyor: Albert Compte Jornet
Abstencions: Cap
Explicació del vot:
El senyor Compte, manifesta que vota en contra de la proposta per que entén que no es
coherent treure diners de la consignació existent per la locomoció del senyor alcalde, que
els ha de destinar a fer les visites necessàries per la promoció dels interessos del poble, de
la mateixa manera manifesta la seva disconformitat amb la finalitat a la que es destinen.
Replica senyor Domenech manifestant que les visites igualment es fan, però que la
locomoció es paga «de la butxaca de l’alcalde» reconeixent conjuntament amb el senyor
Puig, que la urgència de l'arranjament de l'aparcament és qüestió opinable.
URBANISME
5. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM 1/16
Seguidament el senyor alcalde dona lectura a la següent proposta d’acord:
«PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 1/2016 NOVA REGULACIÓ ÚS
DE TANATORI
Vista la proposta de Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística redactada per
l'arquitecte Sr. Francesc Albín collet, ALBIN ARQUITECTES SLP,.
Considerant que de conformitat amb el que es disposa a l'article 85 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en relació amb la
disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei del sòl que modifica l'article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de bases de règim local, l'òrgan competent per aquesta l'aprovació
inicial és el Ple municipal.
Es proposa per tant a l'Ajuntament ple l'adopció dels següent acord:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la proposta de modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal numero 1/2016, de la manera com es concreta a la memòria
promoguda per aquest Ajuntament que s’acompanya a la present proposta d’acord, i que es
modifica concretament la regulació de l'ús del tanatori, menys restrictiva, que permeti
l'exercici de la lliure competència en el sector.
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SEGON.- Sotmetre aquesta proposta de modificació puntual a exposició pública pel termini
d'un mes, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de
major divulgació al municipi i a la pàgina web de l’Ajuntament.
Durant aquest temps l'expedient romandrà a disposició de qualsevol persona que
vulgui examinar-lo, a fi i efecte que es puguin formular les reclamacions i al·legacions
procedents.
TERCER.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà informe als
organismes afectats per aquesta modificació puntual per causa de les seves competències,
així com als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confina amb el nostre municipi.
QUART.- Suspendre la tramitació dels instruments urbanístics i l'atorgament de llicències de
parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderroc de construccions,
d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets, i d'altres autoritzacions municipals
connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits en què les noves
determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, d'acord amb els plànols i la
documentació aportada per l'equip redactor del Pla, que consta en l'expedient. Aquesta
suspensió tindrà una durada màxima de dos anys.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord als serveis tècnics municipals, per al seu coneixement i
als efectes procedents.»
Que passada a votació es APROVADA amb el següent resultat:
Vots a favor
Vots en contra
Abstencions

6
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Vots favorables senyors/es: Jaume Domenech Jordà, Josep Rull Prous, Jordi Castelló Malràs,
Antonio Muntané Molina, Miquel Puig Raposo, Núria Borja Marco.
Vots en contra senyors/es: Albert Compte Jornet, Immaculada Pujol Torrus i Maria Jesús
Sánchez Soldevila.
Abstencions: Cap
Explicació del vot:
El senyor Compte, manifesta que vota en contra de la proposta per que entén que va
orientada a afavorir els interessos de una determinada empresa de serveis funeraris,
entenent que el que s’hauria de fer es ampliar el polígon industrial existent.
Repliquen els senyor Domenech i el senyor Muntané, negant que la proposta beneficiï a una
única empresa, per què qualsevol que es vulgui instal·lar en els nous espais habilitats podrà
fer-ho.
La senyora Maria Jesús Sanchez, manifesta que vota en contra de la proposta per que el seu
grup està d'acord amb l'actual regulació que ens marca la normativa del POUM, on diu que
els tanatoris han d'anar situats en terrenys industrials.
6.
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Seguidament el senyor alcalde dona lectura a la següent proposta d’acord:
«PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 2/2016 NOVA REGULACIÓ
CONSTRUCCIONS PRÒPIES D'ACTIVITAT AGRÍCOLA
Vista la proposta de Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística redactada per
l'arquitecte Sr. Francesc Albín collet, ALBIN ARQUITECTES SLP.
Considerant que de conformitat amb el que es disposa a l'article 85 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en relació amb la
disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei del sòl que modifica l'article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de bases de règim local, l'òrgan competent per aquesta l'aprovació
inicial és el Ple municipal.
Es proposa per tant a l'Ajuntament ple l'adopció dels següent acord:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la proposta de modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal numero 2/2016, de la manera com es concreta a la memòria
promoguda per aquest Ajuntament que s’acompanya a la present proposta d’acord, i que es
modifica concretament la regulació de construccions pròpies d'activitat agrícola així com les
unitats mínimes de conreu.
SEGON.- Sotmetre aquesta proposta de modificació puntual a exposició pública pel termini
d'un mes, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de
major divulgació al municipi i a la pàgina web de l’Ajuntament.
Durant aquest temps l'expedient romandrà a disposició de qualsevol persona que
vulgui examinar-lo, a fi i efecte que es puguin formular les reclamacions i al·legacions
procedents.
TERCER.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà informe als
organismes afectats per aquesta modificació puntual per causa de les seves competències,
així com als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confina amb el nostre municipi.
QUART.- Suspendre la tramitació dels instruments urbanístics i l'atorgament de llicències de
parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderroc de construccions,
d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets, i d'altres autoritzacions municipals
connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits en què les noves
determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, d'acord amb els plànols i la
documentació aportada per l'equip redactor del Pla, que consta en l'expedient. Aquesta
suspensió tindrà una durada màxima de dos anys.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord als serveis tècnics municipals, per al seu coneixement i
als efectes procedents.»
Que passada a votació es APROVADA amb el següent resultat:
Vots a favor
Vots en contra
Abstencions

6
0
3

Vots favorables senyors/es: Jaume Domenech Jordà, Josep Rull Prous, Jordi Castelló Malràs,
Antonio Muntané Molina, Miquel Puig Raposo, Núria Borja Marco.
Vots en contra: Cap
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Abstencions, senyors/es: Albert Compte Jornet, Immaculada Pujol Torrus i Maria Jesús
Sánchez Soldevila.
Explicació del vot:
El senyor Compte, manifesta que entén que la proposició manca de la motivació necessària i
que comporta una major densitat de habitatges en el medi rural, la qual cosa podria estar
en contra dels compromisos adoptats a la Carta del Paisatge.
La senyora Sanchez, remarca els compromisos adoptats per la promoció de la candidatura
del paisatge del Priorat, com a patrimoni mundial i la possible contradicció entre aquells
compromisos i la proposta de modificació puntual que es presenta.
Replica el senyor Domenech manifestant que en tots els casos les construccions que es facin
han de respectar les normes establertes per la seva integració en el paisatge.
7. INFORMES DE L’ALCALDIA
Dona compte de les resolucions adoptades relatives als nomenament de tinents d’alcalde i
delegacions permanents de competències, així com de generació de crèdits dins del
pressupost corrent com a conseqüència de la formalització dels ajuts de la Diputació de
Tarragona i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya destinats a
l’adquisició de llibres per la biblioteca publica, i del Ministeri de l’Interior, destinada a la
reforma de la estació ECD -- Pavelló poliesportiu -- .
I no havent més temes a tractar, pel Sr. Alcalde s’aixeca la sessió essent l’hora indicada a la
capçalera del mateix dia de la data, de la que jo com a secretari aixeco la present acta, del
contingut de la qual dono fe, signant al peu en companyia del Sr. Alcalde.
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