ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA 23 DE JULIOL DE 2007

A Rasquera, el dia vint-i-tres de juliol de 2007, a les 20:00 hores, es reuneixen en
sessió plenària ordinària, a la sala de Plens de l’Ajuntament, els regidors
ressenyats a continuació, sota la presidència del Sr. BERNAT PELLISA SABATÉ
i assistits per la Sra. Maria Amparo Moreso Benaiges, secretària accidental de la
Corporació.
MEMBRES ASSISTENTS:
ALCALDE:
Bernat Pellisa Sabaté.
REGIDORS:
Mª Teresa Moreso Benaiges
Joan Pellisa Rosich
Joan Josep Miro Benaiges
Mª Pilar Ten Bartual
Mª Cecilia Turmo Padulles
S’excusa l’assistència de Olivia Borràs Rufí per motius de treball.
Es comencen a tractar els assumptes continguts a l’ordre del dia (segons Decret
d’Alcaldia núm. 45/07).
I.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Declarat obert l’acte, el Sr. alcalde president preguntà si algú dels membres
assistents té que formular alguna observació a l’acta de la sessió extraordinària
de data 26 de juny
En no fer-se cap mena d’observació més, l’acta fou aprovada per UNANIMITAT
dels membres assistents.
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA
MITJANÇANT SUBHASTA PUBLICA PEL PROCEDIMENT OBERT URGENT, I
APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
QUE REGULARAN LA CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE “CASAL DE LA
GENT GRAN”
Aquest Ajuntament va aprovar el projecte “Casal de la Gent Gran”, en data
27/10/2005, en Ple de data 14/12/2005 s’adjudica una primera fase voluntat del
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
Atès que, des de el Departament de Governació, Acció Cívica, ens ha atorgat un
ajut per a l’any 2007 per un import de 100.000,00€, i essent que, aquesta obra ha
d’estar finalitzada a 31 de desembre.

Essent que, el temps per adjudicar-la es mínim, es justifica la urgència de la
contractació.
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció del present ACORD:
PRIMER: Aprovar la contractació d’aquesta obra mitjançant subhasta pel
procediment obert urgent.
SEGON: Aprovar el Plec de Clàusules Administratives que regiran aquesta
contractació.
TERCER: Comunicar aquest acord al Departament de Benestar i Família a les
Terres de l’Ebre.
Aquesta proposta es APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT
dels 6 membres assistents dels 7 que formen la corporació
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, AVANÇ DE POUM
El municipi de Rasquera no compta amb un instrument urbanístic que dugui a
terme l’ordenació urbanística integral del territori.
Aquesta funció la porta a terme el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (en
endavant, POUM) que té per objecte:
a) Classificar el sòl.
b) Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al
desenvolupament urbanístic.
c) Definir l’estructura general que cal adoptar per a l’ordenació urbanística del
territori i establir les pautes per a fer-ne el desenvolupament.
d) Determinar les circumstàncies que poden produir-ne la modificació o la revisió.
Per resolució de l’alcaldia núm. 11B/07 de data 12 de febrer va resoldre’s iniciar
l’expedient de redacció i aprovació d’un POUM, així com, sol·licitar al secretari
interventor l’emissió d’un informe jurídic sobre la tramitació a seguir, contingut i
objectius, i l’elaboració d’un programa de participació ciutadana.
Alhora es va demanar als serveis tècnics l’emissió d’un informe sobre la
procedència de suspendre llicències abans de l’aprovació inicial del POUM.
Atès l’informe del secretari interventor, al qual s’hi annexa el Programa de
participació ciutadana, i l’informe dels serveis tècnics sobre la procedència/no
procedència de suspendre llicències, el ple de la corporació en ús de les
atribucions que li confereix la llei,
ACORDA
Primer. Iniciar el procés de formulació del POUM.

Segon. Aprovar el Programa de participació ciutadana que recull les mesures i
moments d’exercici d’aquest dret dels veïns.
Tercer. Segons el Programa de participació ciutadana, obrir un termini d’un mes
perquè els veïns facin els suggeriments que creguin convenients els quals prèvia
valoració tècnica podran o tenir-se en compte a l’hora de redactar el POUM.
Quart.
Incloure en l’expedient de formulació i tramitació del POUM
l’avaluació d’impacte ambiental o informe mediambiental
Cinquè. Suspendre llicències de conformitat amb l’informe tècnic i el plànol de
delimitació de les zones afectades.
Sisè.
Sotmetre a exposició pública el Document Avanç que recull els
treballs de formació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, amb l’objecte de
que en un termini de quaranta-cinc dies a comptar des de l’última publicació
obligatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona es podran formular
suggeriments i, si s’escau, altres alternatives per qualsevol persona. Rebuts els
suggeriments i alternatives, que passin a estudi dels responsables tècnics de
l’equip redactor, perquè estudiïn els suggeriments i alternatives que hagin pogut
presentar-se i, en funció del seu contingut, proposin la confirmació o alteració
dels criteris i solucions generals del planejament.
Setè.
Província

Publicar aquest acord mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la

Aquesta proposta es APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT
dels 6 membres assistents dels 7 que formen la corporació
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, CONSTITUCIO JUNTA PERICIAL DEL
CADASTRE
El Reial Decret 417/2006, de 7 d’abril, de desenvolupament del Text Refós de
la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial Decret Legislatiu
1/2004, de 5 de març, té per objecte el desenvolupament parcial de la Llei del
Cadastre Immobiliari; en el seu art. 1 regula, com a òrgans col·legiats, les Juntes
Pericials municipals del Cadastre , que hauran de constituir-se en tots els
Municipis sota la presidència de l'Alcalde i amb els següents Vocals:
1.- Un funcionari del Cadastre, designat pel Gerent o Subgerent, preferentment
amb especialitat agrícola o forestal.
2.- Fins a un màxim de quatre Vocals designats pel President
3.- Un
tècnic
facultatiu
designat
per
l'Ajuntament,
preferentment
d’especialitat agrícola o forestal, pertanyent als Serveis Tècnics Municipals.

I
de
la
qual
serà
Secretari el de l'Ajuntament,
funcionari municipal designat per l'Alcalde (article 16.1).

o

un

altre

Els Vocals designats per l'Entitat Local hauran de renovar-se en
el termini de tres mesos des de la celebració d’eleccions locals
(article 16.2).
Aquestes JPMC exerciran funcions d’assessorament i recolzament en
els treballs d’identificació de llindars, qualificació i classificació de les
finques
rústegues
del
terme
municipal
i
obtenció de la informació necessària per a la determinació de
titularitats (article 17).
Per tot això, S’ACORDA:
PRIMER.- La creació de la Junta Pericial del Cadastre.
SEGON.- Instar al president de la corporació per a la designació dels vocals
corresponents.
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Direcció provincial del Cadastre
Immobiliari per a que a la vegada designin el funcionari que n’ha de formar part.
Aquesta proposta es APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT
dels 6 membres assistents dels 7 que formen la corporació
5.APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
ABASTAMENT D’AIGUA I CLAVEGUERAM PER A L’EXERCICI DEL 2008
D’AQUEST AJUNTAMENT .
Tal i com contempla el plec de condicions que regeix el contracte de la “gestió del
servei municipal d’aigua potable de Rasquera”, dintre del seu article corresponent
a les tarifes del servei, van demanar autorització per poder actualitzar per la
facturació de l’any 2007 els preus de la tarifa d’aigua en un 5.4% segons marca
la comissió de Preus de Catalunya com a l’augment de costos de producció
d’aigua.
Atès l’exposat es proposa al ple de l’Ajuntament de Rasquera, que adopti el
següent ACORD:
1r. APROVAR PROVISIONALMENT la modificació dels impostos i taxes
municipals, i les seves ordenances fiscals reguladores, que començaran a regir
des d´1r. de gener del 2007 i continuaran vigents mentre no se n’acordi cap altra
modificació o derogació expressa, següents:
a) MODIFICACIÓ DE TAXES:
-

T-1. Taxa pel subministrament d’aigua potable.
T-2. Taxa de Clavegueram.

2n. Aquest acord provisional i les modificacions o el text íntegre, segons el cas,
de les ordenances fiscals esmentades que s’hi annexen s’han d´ exposar al
públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de 30 dies des
del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la
província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui la condició
d'interessat, en el termes de l’art. 39/1988, pot examinar l’expedient i presentar
les reclamacions que consideri oportunes.
Transcorregut el termini indicat, sense haver-se produït reclamacions restaran
definitivament aprovats els acords adoptats.
3r. En cas de no produir-se reclamacions publicar al Butlletí Oficial de la
Província els acords elevats a definitius, i el text íntegre de les ordenances fiscals
aprovades o les seves modificacions.
Aquesta proposta es APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT
dels 6 membres assistents dels 7 que formen la corporació
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT D’US DE REGIM INTERN
PER A LES PISCINES MUNICIPALS.
Aquest document és fruit del treball conjunt del Departament de Sanitat i
Seguretat Social, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació
de Municipis de Catalunya. És el resultat del consens i la col·laboració entre els
tres organismes, amb esperit de continuïtat, per desenvolupar el Decret 95/2000,
de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les
piscines d'ús públic.
L'article 29 de l'esmentat Decret estableix que les instal·lacions de piscines han
de disposar d'unes normes de règim intern per a les persones usuàries. Per tal
de facilitar la tasca dels responsables de les piscines d'ús públic, hem elaborat
una proposta de normes de règim intern, en què s'ha tingut especial cura de tots
els aspectes relacionats amb la seguretat dels usuaris. Les normes de règim
intern que us presentem són un model bàsic que pot ser útil com a punt de
partida,
però
que
caldrà
adequar
a
cada
instal·lació.

-REGLAMENT D’ÚS INTERN DE LES PISCINES MUNICIPALS DE
RASQUERANORMES GENERALS
És obligatori:
· Dutxar-se abans del bany.
· Seguir les indicacions del personal tècnic i dels socorristes.

· Respectar les normes de seguretat de les instal·lacions.

· Respectar els altres usuaris.
· Fer ús de les papereres.
· Respectar els espais que es destinin a cursets de natació o a activitats dirigides,
així com els carrers destinats a jocs i a bany públic.
· Fer atenció als senyals de seguretat de la piscina.
· Que els nens que no saben nedar duguin un dispositiu (armilla, bombolleta,
etc.), adaptat a cada edat, que afavoreixi la flotabilitat i que mantingui el seu cap
fora de l'aigua.
No es permet:
· L'entrada als menors de 9 anys, en horari de bany lliure, si no van acompanyats
d'una persona adulta.
· Fumar en tot el recinte de la instal·lació., exceptuant-ne les zones destinades
expressament a aquest fi.
· Menjar en la zona de platja.
· L'entrada d'animals, excepte en casos especials, com els gossos pigalls.
· Introduir objectes de vidre, o de qualsevol altre material esmicolable, a la zona
de platja i al solàrium.
· Entrar a la zona de bany amb roba o calçat de carrer, excepte les visites
puntuals autoritzades per la persona responsable de la instal·lació, que han de
portar protectors específics per al calçat.
· Utilitzar cap tipus de material (pilotes, objectes inflables, etc.) que pugui suposar
un risc o una molèstia per als usuaris, excepte en els horaris i espais establerts
amb aquest fi.
· Córrer ni donar empentes. A la vora de la piscina s'ha de circular caminant.
· Els jocs perillosos dins de l'aigua, com ara enfonsar una altra persona.
· L'accés a la zona de bany a persones que pateixin malalties dèrmiques
infectocontagioses. En cas de dubte la Direcció podrà exigir la presentació d'un
certificat mèdic.
. La utilització d'aparells sonors o musicals que puguin destorbar en els espais
d'ús comunitari.
Es recomana:
· Que, si voleu tirar-vos de cap, comproveu que la fondària és suficient i que no hi

ha elements o persones contra els quals pugueu xocar.

· L'ús de sabatilles de bany als vestidors.
· Que els infants estiguin controlats en tot moment per una persona adulta i dins
del seu camp de visió, quan es trobin dins de l'aigua o a l'entorn de la piscina.
· No deixar que els nens petits juguin prop dels vasos no apropiats per a ells.
· Respectar un mínim de dues hores per banyar-se, després d'un àpat.
· No entrar de cop a l'aigua per banyar-se per primera vegada, després de
menjar, d'haver pres molta estona el sol o d'haver fet un exercici físic intens.
· Col·locar una tovallola o estora sobre la platja de la piscina o la zona d'estada, si
es vol prendre el sol.
· Dutxar-se abans d'entrar a la piscina, si s'ha pres el sol o s'ha fet exercici de
forma intensa.
· Que, si voleu prendre el sol, ho feu moderadament i entreu a l'aigua
progressivament.
VESTIDORS
La Direcció de la instal·lació no es responsabilitzarà en cap cas dels objectes
dipositats als vestidors.
És obligatori
· Deixar els vestidors en bones condicions per als usuaris posteriors.
Es recomana
· Utilitzar sabatilles de bany.
· Eixugar-se bé després de la dutxa, un cop acabada la sessió de bany, per evitar
infeccions.
NORMES PER A LA INSTAL·LACIÓ
· Cal senyalitzar la prohibició de tirar-se de cap quan la fondària no ho permeti.
· Les piscines tenen el seu aforament màxim limitat d'acord amb la seva utilització
en les diverses franges horàries. A aquest efecte, cada instal·lació ha de disposar
d'un rètol indicatiu dels seus aforaments màxims.
· Cal indicar les fondàries dels vasos.
· Cal indicar els horaris de realització de les diverses activitats i senyalitzar les

zones acotades.

· Cal indicar la ubicació de la farmaciola i de la infermeria.
. Cal indicar les zones on no està permès portar calçat de carrer.
Aquesta proposta es APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT
dels 6 membres assistents dels 7 que formen la corporació
7.- ASSUMPTES D’ALCALDIA
Pregoner de festa major, Jordi Bosch Secretari General de Telecomunicacions
Telecentre: dona compte de que hi ha mes de 100 usuaris registrats, i es una
bona xifra ja que no estem en temps de Col·legi.
S’obre l’obra d’adequació de l’abeurador, es la intenció de col·locar una placa
commemorativa de l’ofici de pastor pagat per l’associació de ramaders Sant
Domingo de Rasquera.
En vers a les obres plaça de Sant Joan i C/ Tortosa fins la Plaça de l’Ajuntament
es previst que estiguin finalitzades per la celebració de la festa a Sant Domingo.
El dilema s’obre l’aparcament a la Pla Sant Joan, es resoldrà amb la modificació
del POUM
Dona compte de la propera celebració del 2n. Jam Festival
8.-DECRETS D’ALCALDIA
Es ratifica el decret 46/2007 sobre inici expedient d’adjudicació obra Casal de la
Gent Gran.
9.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Alcalde obre el aquest torn. No ni ha.

I no havent més assumptes a tractar, s'aixecà la sessió a les vint-i-tres hores i
trenta-cinc minuts, de la qual cosa s'estén la present acta, que serà transcrita al
Llibre de les del Ple, i que signen amb mi, la secretària, tots els assistents de la
qual cosa en DONO FE.

