ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA 5 DE NOVEMBRE DE 2007

A Rasquera, el dia cinc de novembre de 2007, a les 19:00 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:
Bernat Pellisa Sabaté.
Mª Teresa Moreso Benaiges
Joan Pellisa Rosich
Olivia Borràsn Rufí
Marcos Farnos Bou
Mª Cecilia Turmo Padulles
S’excusa l’assistència de la Sra. Mª Pilar Ten Bartual per motius de vacances i es
comencen a tractar els assumptes continguts a l’ordre del dia (segons Decret
d’Alcaldia núm. 73/07).
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 ordinària de
data 23 de juliol i l’acta extraordinària de data 18 de setembre
En no fer-se cap mena d’observació més, l’acta fou aprovada per UNANIMITAT
dels membres assistents.
2.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU CÀRREC DE REGIDORS EL SR.
MARCOS FARNOS BOU.
L’Alcalde president dóna la benvinguda al Sr. Marcos Farnos Bou, nou regidor
electe el qual, segons credencial lliurada per la Junta Electoral Central en data
16/10/2007, correspon cobrir la vacant esdevinguda amb motiu de la renúncia del
Sr. Juan Josep Miro Benaiges que igualment s’especifica:
∗ Sr. Marcos Farnos Bou, en substitució del Sr. Juan Josep Miro Benaiges.
Tots dos membres de la llista electoral ERC-AM.
L’Alcalde president pregunta al secretari si de la tramitació de l’expedient seguit per
a la substitució de regidor es desprenen objeccions a la celebració de l’acte, i
respon aquest negativament. Tot seguit pregunta al nou regidor electe si es troba
disposat a prendre possessió del seu càrrec, i respon afirmativament. En
conseqüència, l’alcalde el requereix perquè formuli jurament o promesa ajustada a
la literalitat del RD 707/79, de 5/4/79, de la següent manera:

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució – i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya– com a norma fonamental de
l’Estat?”.
Sr. Marcos Farnos Bou: “Sí, prometo per imperatiu legal”.
Després d’això el president dóna possessió del seu càrrec al nou regidor, el qual
s’incorpora d’immediat a la sessió en curs.
Igualment el Sr. President felicita i dóna la benvinguda al nou regidor i li desitja
molts encerts en la nova etapa que se li obre en aquest Ajuntament.
De la mateixa forma la resta de regidors i grups polítics li donen la benvinguda i
mostren la seva més sincera disponibilitat i col·laboració.
El Sr. Marcos Farnos Bou agraeix la benvinguda i ofereix la seva màxima
col·laboració i suport per tirar endavant projectes que serveixin per desenvolupar
i tirar endavant el municipi.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MOCIÓ PER AL RETORN DELS DOCUMENTS
CATALANS, DE L’ARXIU DE SALAMANCA
Atès que l’objectiu bàsic del retorn dels documents catalans de l’Arxiu de la
Guerra Civil de Salamanca és restituir-los a les persones, partits sindicats i
entitats de tota mena que en van ser espoliats el 1939.
Atès que aquest procés s’ha interromput des de l’octubre passat, quan els tècnics
acabaren la identificació dels documents i objectes catalans.
Atès que recentment ha mort l’artista Carles Fontserè, que tant havia lluitat per la
recuperació dels seus cartells, sense poder veure aquesta restitució, no es pot
consentir que cap altre afectat pugui desaparèixer sense veure la justa restitució
dels seus béns,
Es proposa la següent MOCIÓ:
- Adherir-se a la denúncia d’aquesta situació feta per la Comissió de la Dignitat,
persones, partits, sindicats i entitats afectades per l’espoli.
- Demanar al Ministre de Cultura César Antonio Molina Sánchez que
immediatament prossegueixi, en cooperació amb el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, el procés d’identificació dels documents i objectes
catalans de l’Arxiu de la Guerra Civil requisats a persones i entitats catalanes.
- Que un cop corroborada la identificació, la Comissió Mixta Ministeri de Cultura Generalitat, en el termini de tres mesos que preveu la Llei, retorni a la Generalitat
de Catalunya els documents i objectes arrabassats per la força el 1939, amb la
finalitat que aquesta en pugui fer efectiva la restitució als seus legítims
propietaris.

- Adherir-se a l’acte convocat per la comissió de la dignitat pel dia 21 d’octubre al
Palau Sant Jordi amb el títol “La Nació Catalana diu PROU, volem tots els
papers”.
- Comunicar aquesta moció al Ministre de Cultura, el Conseller de Cultura de la
Generalitat i la Comissió de la Dignitat.
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, CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE
RASQUERA I EL CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE
LA INFORMACIO DE LA GENERALAITAT DE CATALUNYA PER A LA
CONSTRUCCIÓ D’UNA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS.
I. Que el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya, té l’encàrrec de la Secretaria de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació de la Generalitat en el marc de les seves
competències, d’executar el projecte Radiocom, que té com a finalitat detectar i
solucionar les mancances dels serveis de telecomunicacions de ràdio a tot el
territori de Catalunya.
II. Que en el marc de l’esmenta’t projecte s’han detectat diverses zones amb
deficiències de cobertura dels serveis de telecomunicacions de banda ampla que
requereixen la construcció de noves infraestructures de telecomunicació en els
municipis afectats.
III. Que el municipi de Rasquera és un dels afectats per les deficiències de
cobertura, en el qual és necessari construir-hi una nova infraestructura de
telecomunicacions, amb capacitat per donar serveis com a mínim a l’accés als
serveis de telecomunicacions de banda ampla mitjançant el projecte del Banda
Ampla Rural, i en el seu cas, serveis de difusió dels canals de Televisió de
Catalunya, d’altres operadors de telecomunicacions amb els quals s’arribi a
acords en el futur i de xarxes i serveis corporatius de telecomunicacions.
IV. Que l’Ajuntament és propietari d’un terreny situat al terme municipal de
Rasquera, qualificat com a be patrimonial de titularitat pública tal i com consta a
l’inventari municipal de béns, idoni per construir-hi aquestes infraestructures.
Correspon amb el polígon 17, parcel·la 387 del cadastre de rústegues.
V. Que es presenta el Conveni per a la cessió al Centre, de l’ús del terreny abans
esmentat situat al paratge de la Rasa, de superfície 150 m2, de forma gratuïta i
exclusiva per tal de poder construir-hi i posar en funcionament les
infraestructures de telecomunicacions tècnicament necessàries per tal de poder
executar el projecte de Banda Ampla Rural al nostre municipi.
Per la qual cosa, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el Conveni presentat.

SEGON.- Facultar al Sr. Bernat Pellisa i Sabaté, com a Alcalde President
d’aquesta Corporació per a la seva signatura.
TERCER.- Trametre’n una còpia a Centre de Telecomunicacions i Tecnològies
de la Informació de la Generalitat de Catalunya juntament amb un certificat del
present acord.
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, PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIC
ADMINISTRATIVES PER A LA SUBHASTA MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT DE LA PARCEL·LA NÚM. 10R, SITUADA A LA ZONA DE LA RASA,
PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT DE RASQUERA.
PRIMERA: Objecte del contracte.
Constitueix l'objecte del contracte de venda directa, per subhasta, mitjançant
procediment obert, de la parcel·la número 10R de propietat municipal, amb
caràcter de bé patrimonial i situada al municipi de Rasquera, amb la següent
descripció:
Parcel·la 10R, qualificada com a zona residencial de Jardí Unifamiliar
d’Ordenació Específica (clau 17c), segons Modificació de NNSS del planejament
de Rasquera, de 180 m2 de superfície, de forma rectangular, que confronta
•
•
•
•

Nord: línia de 10 m amb carrer Artur Bladé Desumvila
Sud: línia de 10m amb Zona verda 2 de la Rasa
Est: línia de 18m, amb parcel·la núm 11R de la Rasa
Oest: línia de 18m, amb parcel·la núm. 9R de la Rasa

SEGONA: Tipus de licitació.
El tipus de licitació, IVA inclòs, és el següent, i podrà ser millorat a l’alça:
PARCEL.LA

SUPERFÍCIE

10R

180,00m2

SUPERFÍCIE
EDIFICABLE
240 m2

TIPUS
LICITACIÓ
37.500,00€

TERCERA: Durada del contracte.
El contracte quedarà rescindit amb l'atorgament de la corresponent escriptura
pública.
QUARTA: Fiances.
Els licitadors han de constituir fiança provisional del 2% i la definitiva del 4% del
preu ’import d’adjudicació, admetent-se l'aval bancari en la fiança definitiva.
CINQUENA: Capacitat.
1.- Poden concórrer a la subhasta les persones físiques o jurídiques i que estant
en possessió plena de la capacitat jurídica, no estiguin afectades per cap de les
causes d'incompatibilitat assenyalades a la legislació vigent.
SISENA: Proposicions i documentació complementaria.

Les proposicions per prendre part en la subhasta s'han de presentar en un sobre
tancat, amb la indicació "proposició per prendre part en la subhasta per
procediment obert per a l'alienació d’una parcel·la convocada per l'Ajuntament de
Rasquera".
Dins del sobre esmentat s’inclouran dos sobres tancats assenyalats amb les
lletres A i B i el subtítol següent:
Sobre A – Documentació de la personalitat i garantia dipositada, adjuntant la
documentació següent:
1) Còpia autenticada del DNI
2) Resguard acreditatiu de la constitució de la fiança provisional.
3) Declaració responsable de no trobar-se inclòs en cap causa de prohibició
per a contractar, conforme als articles 15 a 20 de la Llei 13/95, de
contractes de les administracions públiques.
Sobre B – Oferta econòmica, d’acord amb el següent detall:
Jo, ......................... major d’edat, veí de ...................... amb DNI núm.
..................... actuant en nom propi (o en representació de ................, segons
acredito mitjançant ..................), tenint coneixement de la subhasta convocada
per l’ajuntament de Rasquera mitjançant anunci inserit al BOPT núm. ..... de data
..........., hi prenc part i em comprometo a adquirir la parcel·la que es dirà a
continuació, pel preu indicat.
-

núm. 10R pel preu de .................. euros (xifres i lletres).

Declaro que accepto íntegrament el plec de condicions econòmic administratives
i em comprometo a complir-les estrictament.
SETENA: Presentació de proposicions.
Les proposicions s’han de presentar a la secretaria de l’ajuntament de les 10 a
les 13,30 hores dins d’un termini de 26 dies hàbils des del següent al de la data
de publicació de l’últim anunci de la licitació en el BOPT o DOGC.
VUITENA. Obertura de pliques.
1. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’ajuntament, a les 19 hores del dia hàbil
següent al de la finalització del termini de presentació de proposicions, en acte
públic, i amb una mesa constituïda pel Sr. alcalde president o regidor en qui
delegui, que la presidirà, un regidor com a vocal i amb l’assistència de la
secretaria interventora de la corporació.
2. També es podrà sol·licitar l’assessorament dels tècnics que es consideri
necessària per a la avaluació de les ofertes presentades.
3. Acabada la lectura de totes les proposicions, el president adjudicarà
provisionalment la subhasta a l’oferta mes avantatjosa.

4. Aquesta adjudicació provisional no crearà cap tipus de dret a favor de
l’adjudicatari front l’administració, mentre no se li hagi adjudicat el contracte
de forma definitiva.
NOVENA: Adjudicació definitiva.
L’adjudicació definitiva correspon al Ple de la Corporació, en el termini màxim de
20 dies comptadors des de l’adjudicació provisional.
DESENA: Formalització del contracte.
1. Es realitzarà en escriptura pública davant notari, corresponent al Sr. alcalde o
regidor en qui delegui la firma en nom de l'Ajuntament, dins dels trenta dies
següents a l’adjudicació definitiva, prèvia notificació de l'Ajuntament.
2. L'Ajuntament es reserva la facultat de nomenar el notari autoritzant.
3. Les despeses de formalització, incloent-hi els honoraris del notari, són a càrrec
de l’adjudicatari.
ONZENA: Pagament del preu.
Els adjudicataris del contracte faran efectiu el pagament del preu de l’adjudicació
mitjançant xec conformat o transferència al compte de l'Ajuntament de Rasquera,
una vegada adjudicada definitivament la parcel·la.
DOTZENA: Dret supletori.
Per tot el que aquest plec de condicions no preveu són d’aplicació la LMRLC, el
TRRL, la LRBRL i al legislació de contractació vigent.
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
No n’hi ha
8.-DECRETS D’ALCALDIA
Es dona compte dels decrets números 53 fins al 73 ambdós inclosos
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 hores i quaranta
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.

