ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA 25 DE SETEMBRE DE 2008
A Rasquera, el dia 25 de setembre de 2008, a les 21:30 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. 54/08).
1.- 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 30 de juny de 2008.
En no fer-se cap mena d’observació més, l’acta fou aprovada per UNANIMITAT
dels membres assistents
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, RENOVACIÓ PÒLISSA DE CRÈDIT
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 22 de setembre de 2008 s’inicia l’expedient
per concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini.
2. El desacompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les
despeses determina una manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per fer
efectius els pagaments ineludibles programats, cal concertar una operació de
tresoreria o préstec a curt termini per un import màxim de 115.000 €.
3. Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la corporació és
la de Caixa Tarragona, amb les següents condicions financeres:
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0
0
0
SECRETARIA AJUNTAMENT

FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 51 del Text Refós de la LRHL, per atendre necessitats
transitòries de tresoreria cal concertar una operació de crèdit a curt termini.
2. L’Ajuntament té aprovat el pressupost de l’exercici en curs.
3. Atès que, en relació amb l’operació de tresoreria projectada, s’han fet
l’adaptació i la previsió oportunes a les bases d’execució del pressupost,
segons l’article 52.1 del Text Refós de la LRHL, hi és d’aplicació l’article 3.1.k
del Text Refós de la Llei de contractes de les administracions públiques i, per
tant, l’operació de crèdit no està sotmesa a les normes de la LCAP quant a la
preparació i adjudicació. La concertació amb una entitat o altra és facultat
discrecional de l’òrgan competent, en aquest cas el Ple de l’Ajuntament, que
podrà fer-ho directament, sense cap més condicionament que el respecte als
principis generals d’igualtat, no discriminació i bona administració i economia
de mitjans.
4. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa
la nova operació, és del 28,37 % i, per tant, supera el 15% dels recursos
corrents liquidats en l’exercici anterior; per la qual cosa, d’acord amb l’article
52.2 del Text Refós de la LRHL, l’òrgan competent per aprovar l’operació de
crèdit a curt termini és el Ple de l’Ajuntament per majoria simple dels membres
presents.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini,
amb Caixa Tarragona, per un import de 115.000 €, que s’ha de cancel·lar en un
termini màxim de 12 mesos.

2 Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera Caixa de Tarragona,
amb les condicions financeres següents:
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3. Garantir el pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de
tresoreria mitjançant la liquidació definitiva de la recaptació en voluntària dels
tributs locals d’enguany.
4. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb l’article 3 de l’Ordre de 28 de juny de 1999, en el termini dels deu primers
dies del mes següent a la formalització.
5. Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de
contracte aprovat en el segon punt, amb l’entitat financera Caixa Tarragona.
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, DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL
PROJECTE PER LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE CULTURAL
POLIVALENT.
En data 18 de desembre de 2007 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el projecte
d’obres per a la construcció d’un Centre Cultural Polivalent.
Es presenta pel contractista el Pla de Seguretat i Salut en el treball, estudi que
estableix durant l’execució de la construcció de l’obra, les previsions respecte a
prevenció de risc i accidents professionals, així com les instal·lacions
preceptives d’higiene i benestar dels treballadors.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic de l’obra Sr. Josep Cabós
Arellano, en data 18 de juliol de dos mil vuit.
Per tant,

PROPOSO al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut referent al projecte de l’obra per a
la construcció d’un centre cultural polivalent.
SEGON.- Notificar-ho a l’autoritat laboral competent en la comunicació de
l’obertura del centre de treball.
Aquest manifest es APROVAT pel Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels
6 membres assistents dels 7 que formen la corporació
4- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES CERTIFICACIONS PRIMERA I
SEGONA
DEL
CENTTRE
CULTURAL
POLIVALENT
I
ELS
CORRESPONENTS ENDOSSAMENTS.
Mitjançant acord del Ple d'aquesta corporació de data 18 de desembre de
2007, es va convocar la licitació per contractar la primera fase de l'obra “Centre
Cultural polivalent de Rasquera” mitjançant concurs públic pel procediment
obert urgent, que va ser anunciada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 32,
de data 7 de febrer de 2008 i en el Diari Oficial de la Generalitat núm.5056, de
la mateixa data.
En sessió ordinària de 27 de març de dos mil vuit el Ple de la Corporació va
adjudicar el concurs públic convocat per a l'execució de l'obra, titulada “1a.
Fase del Centre cultural polivalent”, inclosa en el PUOISC 2004-2007 i en el
Programa d’inversions en equipaments culturals per al període 2005-2007, a
l'empresa INCOEX, S.L, pel preu de (tres-cents vuitanta tres mil tres-cents
setanta-sis euros amb setanta-sis cèntims) 383.376,76 euros, amb subjecció al
plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques
i el projecte aprovats.
Es dona compte de les certificacions d’obra següents:
CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚMERO 1, emesa pel Tècnic director de l’obra Sr.
Josep Martí Borràs, amb el títol professional d’arquitecte i número de col·legiat
8336-4, per import de vint-i-set mil cinc-cents noranta-cinc euros amb vuit
cèntims, corresponent a l’obra executada durant el mes d’AGOST (27.595,08
€)
CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚMERO 2, emesa pel Tècnic director de l’obra Sr.
Josep Martí Borràs, amb el títol professional d’arquitecte i número de col·legiat
8336-4, per import de noranta set mil nou-cents setanta-un euros amb setanta
quatre cèntims, corresponent a l’obra executada durant el mes de SETEMBRE
(97.971,74 €)

Així mateix es dóna compte de la FACTURA NÚM. 145/2008, corresponent a
l’obra ENDERROC EDIFICI EXISTENT, per import de trenta mil cent seixantaun euros amb setanta-quatre cèntims de l’obra esmentada i es pren raó de la
cessió del dret de cobrament per part de l’empresa INCOEX a favor de BANCO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A i LICO LEASING, S.A E.F.C Factoring,
de les anteriors certificacions i de la factura aprovada.
Vistes les certificacions presentades es proposa al ple que adopti els següents
ACORDS:
PRIMER: Aprovar les certificacions esmentades en la part expositiva per
l’import que consta a les mateixes.
SEGON: Trametre aquest acord al Departament de Cultura i al Departament
de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta proposta es APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT
dels 6 membres assistents dels 7 que formen la corporació.
5.- APROVACIÓ,
COMARCAL.

SI

S’ESCAU,

SOL·LICITUD

DEL

REEQUILIBRI

Vista la publicació, en el BOP de Tarragona núm. 185 de data 8-08-2008, de
l’aprovació pel Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre de les Bases
reguladores de la concessió, durant el 2008, de subvencions públiques per al
reequilibri comarcal als Ajuntaments de la comarca que no poden ser
beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions
en infraestructures locals.
Donat que l’Ajuntament de Rasquera, de conformitat amb la seva clàusula
segona n’és beneficiari.
Vista la Memòria Tècnica valorada per a l’arranjament de la tanca del centre
d’educació infantil i primària “les eres” de Rasquera de conformitat amb la
normativa vigent, signada per l’arquitecte tècnic Sr. Martí Avinyó Fornós,
col·legiat núm. 38 de les Terres de l’Ebre.
Es proposa al Ple, l’aprovació dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de concessió de subvenció pública per al
reequilibri comarcal.
SEGON.- Aprovar la memòria tècnica valorada per l’execució de l’obra
d’arranjament de la tanca del CEIP “les eres” de Rasquera.

TERCER.- Trametre la sol·licitud i el present acord al Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre
Aquesta proposta es APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT
dels 6 membres assistents dels 7 que formen la corporació
La Sra. Tere Moreso juntament amb la Sra. Cecilia manifesten la seva
preocupació davant la situació en la que es troba la tanca del col·legi públic en
aquest moments.
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PLEC DE CLÀUSULES PER L’ADQUISICÓ
DE MAQUINARIA I ACCESSORIS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
PÚBLICS.
En sessió plenària de data divuit de desembre de dos mil vuit el Ple de la
Corporació va aprovar la Memòria tècnica valorada per a l’adquisició de
maquinària i accessoris per a la prestació dels serveis públics municipals, per
tal d’incloure en l’expedient de sol·licitud d’inclusió en el Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya, per a l’exercici 2008-2012.
Donat que aquesta actuació ha estat inclosa en el PUOSC 2008-2012, es
preveu iniciar el procediment per a l’adquisició de la maquinària esmentada
mitjançant procediment negociat amb publicitat de conformitat amb la Llei
30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic, per tant prèviament
l’òrgan de contractació ha d’aprovar el plec de clàusules administratives
particulars corresponent amb els informes favorables del secretari i l’interventor
i que hauria de ser exposat a informació pública per un termini mínim de quinze
dies.
El plec de condicions aprovat inicialment s’ha de sotmetre a informació pública,
a l’efecte de la presentació d’al·legacions, i s’entendrà definitivament aprovat
sense resolució expressa en cas que no se n’hi hagin formulat.
Al mateix temps i de conformitat amb la norma esmentada, s’obre el
procediment de licitació mitjançant procediment negociat amb el corresponent
anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Es proposa al Ple, que adopti els ACORDS següents:
1. Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que ha
de regir l’adquisició de maquinària i accessoris per a la prestació dels serveis
públics municipals, que s’adjunta en document annex.
2. Sotmetre a informació pública, pel termini de quinze dies, el plec de
clàusules administratives particulars, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí

Oficial de la Província de Tarragona. i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
perquè es puguin presentar al·legacions.
3. Facultar l'alcalde, o membre de la corporació en qui delegui, perquè dugui a
terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquests
acords.
4. Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Administracions
Públiques, donat que aquesta actuació es troba inclosa en el PUOSC 20082012.
El Sr. Bernat i el Sr. Marcos, manifesten que es podria adquirir el tractor i com a
complement una pala i una trituradora agrícola o forestal.
7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES LLICENCIES D’OBRES.
a.- Es presenten al Ple les següents llicencies d’obres:
EXP.
24/08
43/08
44/08
45/08
46/08
47/08
48/08
49/08
50/08
51/08
52/08
53/08
54/08
55/08
56/08
57/08
58/08
60/08
61/08

TITULAR
Manel Farnos Escorihuela
Juan Benaiges Benaiges
Teresa Benaiges Benaiges
Albert Torné Bladé
Manuel Benaiges Piñol
Fecsa-Endesa
Josefa Blade Farnos
Mª Teresa Escoda Pellisa
Ramona Pellisa Moreso
Manuel Escoda Blade
Fco. Jose Farnos Benaiges
Albert Balart Benaiges
Pere Clement Vilanova Torres
Rafael Blade Pedrola
Juan D. Benaiges Navarro
Fecsa Endesa
Manuel Bladé Benaiges
Marc Torras Piella
Juan J. Escoda Pellisa

SITUACIÓ DE LES OBRES
Polígon 3 Parcel·la 147
C/ Tortosa 24
C/ Tortosa 3
Trv. Solà 5
Polígon 6 parcel·la 17
Pista Patronat
C/ Durando Pomar 2
C/ Abaix 1
C/ Saleta 5
C/ de la Plaça 27
Polígon 25 Parcel·la 26
Polígon 3 Parcel·la 144
Trv. Purisima 19
C/ Guillem de Tortosa 7
Pol. 23 parc. 86 DENEGADA
C/ Abaix
C/ Tarragona 19
Polígon 10 parcel·la 111
Polígon 10 parcel·la 37

Els membres del Ple, vistes les llicencies ACORDEN:
PRIMER: Aprovar l’informe del Tècnic de les obres presentades.
SEGON: Donar compte d’aquest acord als interessats.

En aquest punt de l’orde, tots els regidors manifesten que els magatzems
agrícoles haurien d’estar condicionats en els acabaments, tant de paret com de
teulada.
8.- ASSUMPTES D’ALCALDIA
El Sr. Alcalde, dona comte que IDCE està fent la revisió del Pla Territorial a les
Terres de
l’Ebre aprovat l’any 2001, per lo que fa a infrastructures
(carreteres...) , planificació del Sol (urbà i rústic), zones protegides.
La secretaria general de política territorial en fa cinc cèntims de lo que va el pla,
per lo que el Sr. Alcalde creu que es un bon moment per legalitzar
l’aprofitament del sol rústic, referent a legalitzar les construccions fetes,
aquesta revisió que sigui factible fins l’any 2027.
S’exposa la problemàtica de la casa del C/ Hispital nº 1 per solsiment del pis, a
demés que ni ha d’altres en aquesta situació.
Per lo que es determina fer una revisió de totes les cases en mal estat i
realitzar el corresponent expedient, segons el cas.
El Sr. Joan Pellisa regidor d’urbanisme, demana que el Tècnic faci informe
sobre l’estat de la casa de Sisco (enrestina).
Runes camí Hons. Es recomana fer un cintat de la zona i col·locar el cartell de
prohibit tirar runes.
Carretera de Cardó. El Sr. Alcalde va fer la sol·licitud del condicionament, i
neteja amb poda d’arbres als costat de la carretera.
9.- DECRETS D’ALCALDIA
No n’hi ha
10.- 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.

