ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA 30 DE JUNY DE 2008
A Rasquera, el dia 30 de juny de 2008, a les 20:30 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. Mª Amparo Moreso Benaiges secretària
accidental de la Corporació.
MEMBRES ASSISTENTS:
Bernat Pellisa Sabaté.
Mª Teresa Moreso Benaiges
Joan Pellisa Rosich
Olivia Borràs Rufí
Marcos Farnos Bou
Cecília Turmo Padulles
La Sra. Mª Pilar Ten Bartual, excusa la seva assistència.
Es comencen a tractar els assumptes continguts a l’ordre del dia (segons
Decret d’Alcaldia núm. 36/08).
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 ordinària de
data 27 de març de 2008.
En no fer-se cap mena d’observació més, l’acta fou aprovada per UNANIMITAT
dels membres assistents
II.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES DUES FESTES LOCALS PER A
L’ANY 2009.
Vista l’Ordre TRE/278/2008 de 2 de juny, publicada al DOGC número 5149 de
10 de juny, per la que s’estableix el calendari oficial de festes laborals a
Catalunya per a l’any 2009.
Essent que, han de constar les dues festes locals i no una, es per lo que es
proposa al ple que adoptin el següent acord:
PRIMER: establir com a festes locals per a l’any 2009 els següents dies: 4 i 5
del mes d’agost.
SEGON: Comunicar aquest acord al Departament de Treball

Aquesta proposta es APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT
dels 6 membres assistents dels 7 que formen la corporació
III.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU MANIFEST D’AVANT LA SITUACIÓ
D’ALARMA SOCIAL CREADA ARRAN DELS ÚLTIMS EPISODIS DE LA
CENTRAL NUCLEAR D’ASCÓ I PROPOSTA DELS GOVERNS CENTRAL I
AUTONÒMIC D’INTERCONNEXIÓ DE XARXES.
L’Ajuntament de Benissanet en Ple, davant la situació d’alarma social creada al
nostre municipi, a la comarca de la Ribera d’Ebre i a les Terres de l’Ebre en
general, arran dels últims episodis ocorreguts a la Central Nuclear d’Ascó i a la
proposta dels governs central i autonòmic, d’interconnexió de xarxes,
vol fer el següent manifest:
Primer: Els nous regidors de l’ajuntament de Rasquera sempre hem estat
contraris a qualsevol tipus de transvasament, vingués d’on vingués i anés in
anés. Creiem que la nostra postura ha quedat sobradament demostrada durant
el temps de l’existència de la Plataforma en Defensa de la ribera d’Ebre i amb
el nostre suport incondicional abans i ara a la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
Segon: Tots el representants de l’Ajuntament, no ens sentim en l’obligació
d’acatar ordres de cap partit quan està en joc la defensa de la nostra gent.
Tercer: Reiterem la nostra aposta per aplicar els principis del que s’ha vingut
en anomenar “La Nova Cultura de l’aigua” en tot allò que fa referència a la
gestió pública de l’aigua. Això significa apostar per la gestió de la demanda,
potenciar l’estalvi, la reutilització de les aigües depurades, l’ús racional dels
aqüífers, quan calgui la dessalobraciçó i dessalinització i rebutjar tot tipus de
transvasaments entre conques.
Quart. L’últim incident ocorregut a la central nuclear d’Ascó ens ha mostrat,
amb tota claredat, l’absoluta indefensió en què vivim els ciutadans d’aquestes
terres. No ens podem permetre ni la indiferència ni la manca d’informació, a
què ens sotmet la direcció de la central nuclear, l’Associació de Municipis
Nuclears i el consell de Seguretat Nuclear.
Tampoc no ens agrada l’actuació de les diferents institucions i sobre tot la del
Conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, davant dels greus successos.
Cinquè: La repercussió madiàtica d’aquests fets, afecten de manera important
la imatge de la nostra comarca i del nostre poble en particular. La primera
perquè se’ns presenta com a comarques insolidàries davant la problemàtica de
la manca d’aigua de l’àrea metropolitana de Barcelona. La segona perquè les
nostres principals fonts de riquesa es poden veure afectades per la publicitat
negativa.

Si quan es parla d’Ascó es parla de la Ribera d’Ebre, volem que el nostre poble
participi dels beneficis que ja tenen altres municipis de l’àrea d’influència de la
nuclear, perquè dels perjudicis ja hi participem sense haver-los demanat.
Sisè: Considerem necessari i imprescindible que totes les forces polítiques
amb presència al nostre municipi i a la nostra comarca, manifestin la seva
unitat d’actuació davant situacions que atempten directament contra el nostre
territori i els seus habitants, als quals, com a representants seus que som,
tenim l’obligació de defensar per damunt de qualsevol altra consideració ja sigui
personal o de partit.
Setè: Comunicar aquest manifest i l’adopció dels acords a tots els municipis de
la Ribera d’Ebre, al consell comarcal de la Ribera d’Ebre, a la Delegació del
Govern de les Terres de l’Ebre, a la Presidència de la Diputació de Tarragona,
a l’Agencia Catalana de l’Aigua i al departament de Medi ambient i habitatge, al
Ministeri de Indústria, al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat.
Aquest manifest es APROVAT pel Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels
6 membres assistents dels 7 que formen la corporació
IV- APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA MODIFICACIÓ DELS
APROFITAMENTS DE PASTURES DE LA FOREST COMUNS T-20 DE
RASQUERA.
Donat que l’Ajuntament de Rasquera té aprovat un Plec de Condicions
Tècnico-Facultatives particulars per a regular l’execució dels aprofitaments de
pastures a la forest Comuns T-20 de Rasquera.
Atès que l’adjudicació es va fer per un termini de quatre anys que finalitza el
proper 31 de desembre de 2008.
Donat que l’adjudicació es va fer en els següents termes:
“ Que l’aprofitament de PASTURES a les forest gestionades pel Departament
de Medi Ambient dels COMUNS número 20/T-3001, del terme municipal de
Rasquera, ha estat ADJUDICAT als pastors del municipi, sense IMPORT, a
canvi de la seva participació anual a la Fira Ramadera i Artesanal del municipi”
Atès que el Sr. Josep Mª Amorós, que té adjudicades la zona de les Xixarres i
la Serra de la Paret, ha incomplet de manera reiterada la seva obligació de
participar a la Fira Ramadera i d’Artesania del municipi.

Donat que el Sr. Domingo Moreso Farnós, ha venut el seu Ramat i tenia
adjudicades la zona de la plana del Fusté, Tosal, Roca blanca, Portella,
Cotalets, Cosp de Gaitano, Llacuna, Terracuques, Roca de Penauva i lo del
Frare.
Es proposa al Ple, que prengui els següents ACORDS:
PRIMER.- Notificar al Sr. Josep Mª Amorós Puig que es deixa sense efecte
l’adjudicació de pastures feta al seu nom per incompliment de les condicions
pactades.
SEGON.- Deixar sense efecte l’adjudicació de les pastures feta al Sr. Domingo
Moreso Farnós a causa de la venda del seu ramat.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats i al Departament de Medi
Ambient i Habitatge a efectes de comunicació i de compliment dels acords
presos.”
Aquesta proposta es APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT
dels 6 membres assistents dels 7 que formen la corporació.
V.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, COMPENSACIONS ECONOMIQUES A
FAVOR DE CÀRRECS ELECTES LOCALS.
Vist el Decret 69/2008, d’1 d’abril, de regulació d’un sistema de compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a
determinats càrrecs electes locals i vista la Resolució GAP/1824/2008, de 6 de
juny, de convocatòria per a l’exercici 2008.
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 30 de gener del present any va
aprovar acollir-se a aquest fons de compensació econòmica, d’acord amb la
legislació especifica per a l’abonament a l’alcalde, de retribucions per l’exercici
del seu càrrec.
Donat que en la disposició addicional segona, determina que, per a poblacions
de 501 a 2.000 habitants la quantitat màxima mensual serà de 1.430,21€.
Atès que el Govern de la Generalitat fixarà anualment les quantitat màximes de
les compensacions econòmiques i les actualitzarà d’acord amb l’increment de
l’índex de preus al consum català.
Vist l’anterior es per lo que es proposa al Ple que adopti el següent ACORD:
PRIMER: Acollir-nos al fons de compensacions en base a la convocatòria per
a l’exercici 2008.

SEGON: Aplicar la quantitat de 1.430,21€ al Sr. Alcalde President amb una
dedicació del 100%.
TERCER: Trametre aquest acord a la direcció General d’Administració Local
Aquesta proposta es APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT
dels 6 membres assistents dels 7 que formen la corporació
VI.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ
MUNICIPAL
ANTECEDENTS
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió
del Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2008, que recullen el
resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2007.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les
variacions produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional
d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual, així com
els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els diferents
fitxers mensuals fins al mes de març de 2008.
FONAMENTS DE DRET
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de
la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut
Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de
25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als
ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Per tot això, el Ple, per UNANIMITAT, ACORDA:
1r. Aprovar els resums numèrics general i d’altes i baixes corresponents a la
rectificació del Padró municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referits a la
data 1 de gener de 2008, i que contenen la formalització de les actuacions
dutes a terme durant l’exercici 2007. Els resums que s’aproven són els
següents: s’adjunten a la present acta
2n. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2008 que resulta
d’aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels
habitants empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del

que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques
sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de
la proposta de xifres oficials de població.
VII.- ASSUMPTES D’ALCALDIA
No n’hi ha
VIII.- DECRETS D’ALCALDIA
No n’hi ha
IX.- PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha

I no havent més assumptes a tractar, s'aixecà la sessió a les vint hores i vint-ivuit 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.

