
 

 

         SECRETARIA  

 
 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FALSET 
SESSIÓ ORDINÀRIA 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
Núm.:06/2016 
Data: 7 D’OCTUBRE DE 2016 
Horari: de 20:00 h a 21:00 h 
Lloc: Sala d’actes de la casa consistorial 
 
PRESIDEIX 
Senyor Jaume Domenech Jordà, Alcalde president de l’Ajuntament de Falset 
 
HI ASSISTEIXEN 
Senyor Albert Compte Jornet 
Senyor Antonio Muntané Molina 
Senyora Núria Borja Marco 
Senyor Joan Coll Montané 
Senyor Carlos Brull Fornt 
Senyor Miquel Puig Raposo 
Senyor Jordi Castelló Malràs 
Senyor Josep Rull Prous 
Senyora Maria Jesús Sánchez Soldevila 
 
EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
Senyora Immaculada Pujol Torrus 
 
SECRETARI  
Senyor Manel Alba  
 
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 
1. PROPOSICIÓ D’ESMENES A L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES ANTERIORS SESSIONS: 

ORDINÀRIA D’1 DE JULIOL I EXTRAORDINÀRIA DE 2 DE SETEMBRE DE 2016 
2. PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS PERÍODE 2016-2019 
3. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12 RELATIVA AL SERVEI DE 

RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES  
4. PRECS I PREGUNTES 

 
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 
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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: 
 
1. PROPOSICIÓ D’ESMENES A L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES ANTERIORS SESSIONS: 

ORDINÀRIA D’1 DE JULIOL I EXTRAORDINÀRIA DE 2 DE SETEMBRE DE 2016 
El contingut de les actes de les sessions celebrades per aquest Ple en dates 1 de juliol 
de 2016 i 2 de setembre del mateix any, son aprovades per l’assentiment unànime dels 
assistents. 
 

2. PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS PERÍODE 2016-2019 
En l’ús de la paraula, el senyor Carlos Brull presenta als reunits el Pla Estratègic de 
Subvencions redactat pel trienni 2016/2019, proposant l’adopció dels següents acords: 
 
«La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, suposa un pas més en el 
procés de perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels principis que 
regeix la Llei és el de la transparència que, junt amb la gran varietat d’instruments que 
s’articulen afecta de forma directa en un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en 
la gestió de la despesa pública subvencional. 
En aquest aspecte, una major informació sobre les subvencions farà possible eliminar 
les distorsions i interferències que puguin afectar al mercat, a més de facilitar la 
complementarietat i coherència de les actuacions de les diferents Administracions 
Públiques evitant qualsevol tipus de solapament. 
Per millorar l’eficàcia, la Llei preveu que els ajuntaments que pretenguin concedir 
subvencions han d’elaborar un Pla Estratègic de caràcter plurianual i amb caràcter 
previ al naixement de les subvencions. 
Els articles 8 i 9 de la llei 38/2003, estableixen que per poder atorgar subvencions s'han 
d'aprovar unes bases reguladores de concessió i una convocatòria. 
És voluntat d'aquest Ajuntament continuar amb la concessió de subvencions a les 
entitats locals, malgrat la difícil situació econòmica.  
 
Per això, es proposen l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER .- Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019. 
 
SEGON .- Publicar als mitjans habituals aquesta aprovació.»  
 
Que passats a votació resulten aprovats per VUITS vots a favor, i DOS vots en contra. 
 
Intervencions 
En torn d’explicació del vot 
Senyora Maria Jesús Sanchez .- Justifica el seu vot en contra, en la baixada de la 
consignació que el Pla preveu destinar anualment a les Associacions i entitats, que 
considera,  estan passant per dificultats. 
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Senyor Albert Compte.- Justifica el seu vot en contra en la baixada de les aportacions 
que el Pla preveu destinar a les entitats, remarcant que les condicions econòmiques 
eren les mateixes en anteriors exercicis i que malgrat això es destinava un import 
superior. 
 

3. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12 RELATIVA AL SERVEI DE 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
El senyor alcalde, a la vista de que els resultats de l’explotació de la taxa regulada per 
l’ordenança fiscal núm. 12, sobre el servei de recollida escombraries, no sempre 
s’adequa al cost del servei, modulat en funció del pes del residu tractat, presenta als 
reunits les següents propostes d’acord: 
 
«PRIMER .- Aprovar provisionalment la modificació de l'article 5è de l'ordenança fiscal 
numero 12, reguladora de la Taxa sobre el servei de recollida d’escombraries,  de 
manera d’afegir a la seva redacció un punt 3er, redactat de la següent manera: 
 

"L'obligació de contribuir amb caràcter general el primer dia de l'any  natural, queda 
supeditada a la verificació dels imports derivats del cost suportat per la recollida, 
transport i eliminació que presenta el Consorci per a la Gestió dels Residus pe mesos 
vençuts,  a partir dels trimestres naturals de l'any." 

 
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.» 
 
Intervencions 
Senyor Jordi Castelló .- Exposa de manera detallada el volum de residus generals i 
tractats durant els tres últims anys així com els costos de sosteniment del servei 
 
Passada a votació la proposta resulta aprovada per VUITS vots a favor, i DOS vots en 
contra. 
 
Intervencions 
En torn d’explicació del vot 
Senyora Maria Jesús Sanchez .- Manifesta que ha votat en contra de la proposta, 
entenent que el procediment adequat hauria estat, primer: portar a terme una 
campanya de sensibilització destinada a augmentar la quantitat de la fracció que es 
recicla i segon: modificar l’Ordenança. 
Senyor Albert Compte.- Entén que no té sentit l’acord que es proposa ja que més tar 
es modificarà l’Ordenança. 
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4. PRECS I PREGUNTES 

Senyor Albert Compte .- Pregunta per l’estat en el que es troba el projecte de rehabilitació 
de la muralla, el baluard oest i l’entorn del castell de Falset. 
Dona resposta el senyor Miquel Puig exposant el recorregut que ha seguit el projecte des de 
la seva primera aprovació fins a la data, en la que, manifesta, ha variat una part del 
finançament previst i esta pendent de la formalització del projecte a executar. Resumeix la 
seva intervenció en dos punts, serà més car, però el risc que hi havia de haver de tornar les 
quantitats aportades pel Ministeri de Foment s’ha pogut aturar i el projecte està ben 
encarrilat. 
 
La senyora Maria Jesús Sanchez .- Pregunta al senyor Alcalde pel punt en el que troba 
l’Associació Montsant i insta a l’Ajuntament a impulsar que al menys el 50% de les places 
siguin conveniades i per tant accessibles a les famílies amb pocs recursos econòmics. 
Respon el senyor alcalde que malgrat que aquest no es un tema específicament municipal, 
coneix que l’associació ha signat un conveni per la gestió dels serveis que presten a través 
de la Fundació Gentis, que en el termini de tres anys s’encarregaria de la construcció d’una 
nova residència. 
 
El senyor Josep Rull .- Exposa detingudament l’evolució dels consums d’aigua en cadascun 
dels dos sectors en que es divideix la vila i així com el cabdals subministrats pels pous que 
alimenten la xarxa de manera que es constata que els consums segueixen una línia 
ascendent, pugen al temps que el cabdal del pous disminueix, demanant en conclusió 
mesura en el consum. 
Intervé el senyor alcalde anunciant la possibilitat de incorporar a la xarxa el pou de la Torre, 
del que es titular l’Agencia Catalana de l’aigua, si bé existeix el problema de la seva 
connexió. 
 
La senyora Maria Jesús Sanchez .- Demana als membres de l’Ajuntament que facin arribar la 
informació al poble dels assumptes que es tracten, entenent que s’ha parlat de coses 
importants que no han tingut reflex en la població. 
 
Queda incorporat a l’expedient electrònic l’arxiu “ple_07-10-2016” de 476.580 KB d’extensió 
i comprimit en format MPEG-4, que conté la gravació de la sessió i del que dono fe. 
 
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.  
 


