ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA 13 DE NOVEMBRE DE 2008
A Rasquera, el dia 13 de novembre de 2008, a les 21:00 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. Mª Amparo Moreso Benaiges secretària
accidental de la Corporació.
MEMBRES ASSISTENTS:
Bernat Pellisa Sabaté.
Mª Teresa Moreso Benaiges
Olivia Borràs Rufí
Marcos Farnos Bou
Cecília Turmo Padulles
El Sr. Joan Pellisa Rosich, i la Sra. Mª Pilar Ten Bartual, excusen la seva
assistència.
Es comencen a tractar els assumptes continguts a l’ordre del dia (segons
Decret d’Alcaldia núm. 69/08).
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Declarat obert l’acte, el Sr. alcalde president pregunta si algú dels membres
assistents té que formular alguna observació a les actes dels dies 25 de
setembre i 20 d’octubre.
En no fer-se cap mena d’observació, fou aprovada per UNANIMITAT dels
membres assistents.
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’AMPLIACIÓ DE LA PÒLISSA DE
CRÈDIT AMB CAIXA TARRAGONA.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 12 de novembre de 2008 s’inicia l’expedient
per ampliar l’operació de tresoreria o préstec a curt termini que tenim concertada
amb Caixa Tarragona.
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, sobretot del personal, cal
ampliar l’operació de tresoreria o préstec a curt termini que tenim concertada
amb Caixa Tarragona per una quantitat de 60.000 € amb un import màxim
acumulat de 175.000 €.

3. Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la corporació és
la de Caixa Tarragona, amb les següents condicions financeres:
TERMINI
PERIORICITAT AMORTITZACIÓ
TIPUS INTERÈS
REVISIÓ TIPUS
COMISSIÓ APERTURA
COMISSIÓ NO DISPONIBILITAT
COMISSIÓ D’ESTUDI
COMISSIÓ
CANCEL.LACIÓ
ANTICIPADA
FORMALITZACIÓ

12 MESOS
AL VENCIMENT
VARIABLE: EURIBOR ANUAL + 1 %
TRIMESTRAL
0,20%
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 29,39 % 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 175.000 €, 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:
TERMINI
PERIORICITAT AMORTITZACIÓ
TIPUS INTERÈS
REVISIÓ TIPUS
COMISSIÓ APERTURA
COMISSIÓ NO DISPONIBILITAT
COMISSIÓ D’ESTUDI
COMISSIÓ
CANCEL.LACIÓ
ANTICIPADA
FORMALITZACIÓ

12 MESOS
AL VENCIMENT
VARIABLE: EURIBOR ANUAL + 1 %
TRIMESTRAL
0,20%
0
0
0
SECRETARIA AJUNTAMENT

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 de l’anualitat propera.
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 5 membres assistents dels 7 que formen la corporació
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SOL·LICITUD A LA SECRETARIA DE
JOVENTUT D’UNA SUBVENCIÓ EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA PER A LA REALITZACIÓ DE DOS PROJECTES DE
JOVETUT.
Vist que l’Ajuntament de Rasquera té aprovat el Pla local de Joventut per al
període 2007-2011, en base a la diagnosis de la realitat juvenil del nostre
municipi i de les necessitats detectades, dins del marc del Pla nacional de
Joventut.
Vista la necessitat de desenvolupar dos projectes concrets en relació a la
planificació del nostre Pla Local i donat que no es van sol·licitar de conformitat
amb la resolució ASC/835/2008, de 13 de març, per la qual es convocava
concurs públic corresponent a l’any 2008 per a la concessió de subvencions als
projectes per a joves que els ajuntaments i altres entitats locals elaboressin en
el marc del pla nacional de joventut.

Donat que en el municipi, s’està construint un Centre Cívic amb l’objectiu de
donar servei a les diferents entitats municipals, entre elles, les juvenils i vista la
necessitat d’habilitar un espai jove essent que el projecte no contempla cap
partida de béns mobles.
Donat també que està prevista la redacció d’un projecte per a rehabilitar uns
edificis municipals, on es construirà l’escola bressol, l’escola de música i els
bucs d’assaigs per als diferents grups de música jove del municipi.
Es proposa al Ple municipal, que adopti els següents acords:
PRIMER.- Sol·licitar a la Secretaria de Joventut una subvenció exclosa de
concurrència competitiva per a la realització dels dos projectes esmentats, per
un import de deu mil euros respectivament (10.000€)
SEGON.- Aprovar la realització dels projectes presentats.
TERCER.-Trametre la documentació necessària a la Secretaria General de
Joventut.
Aquest manifest es APROVAT pel Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels
5 membres assistents dels 7 que formen la corporació
4- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2008 MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE
CRÈDIT.
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 12 de novembre de 2008 s’inicia l’expedient
per a l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals
la consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, cal tramitar
l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb
subjecció a les disposicions vigents.
3. S’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden reduir
sense pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida
inicial
511/61026

Nom
Urbanització
Penauba

Consignació
inicial
120.000

Proposta de
baixa
-74.700

Consignació
definitiva
45.300

Total baixes de crèdits: 74.700 €
Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

011/33000

Interessos
tresoreria

121/13100

Consignació
inicial
operacions

Proposta
d’alta

Consignació
definitiva

6.000

2.500

8.500

Laborals

90.000

19.000

109.000

121/12100

Retribucions complem.

20.000

3.500

23.500

121/22000

Material oficina

2.500

1000

3.500

121/13101

Càrrecs electes

18.000

8.100

26.100

121/22701

Estudis i treballs tècnics

45.000

13.500

58.500

121/22200

Comunicacions

10.000

1.000

11.000

313/16000

Seguretat Social

45.500

14.200

59.200

121/22600

Despeses Diverses

13.000

7.400

20.400

432/22101

Llum enllumenat públic

13.000

1.500

14.500

442/46503

Consorci Residus

14.000

1.000

15.000

Total altes de crèdits: 74.700 €
FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten
els crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats
com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de
pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap minoració, com a
conseqüència de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les
partides que es proposa minorar.
4. Es compleixen l’article 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article
41 del Reial decret 500/1990.
Per tant, PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:

1. Aprovar la modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit, que
s’exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran
els crèdits de les partides que s’han indicat.
Aquesta proposta es APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT
dels 5 membres assistents dels 7 que formen la corporació.
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE
ORDENANCES
FISCALS
QUE
REGULEN
LA
TAXA
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM.

LES
DE

Vist que la Clàusula Trentena del Plec de Clàusules Administratives Particulars
per a la Concessió del Servei d’Abastament d’Aigua Potable i Clavegueram
contempla la revisió de les tarifes del servei en els següents termes:
“L’import de les tarifes i dels preus aplicables a la present concessió podran
revisar-se periòdicament, prèvia sol·licitud del concessionari, mitjançant l’acord
del Ple de l’Ajuntament, que podrà arrodonir-los a l’alça o a la baixa, sempre
que es donin conjuntament les circumstàncies següents:
a). Que hagi transcorregut un any des de l’última revisió aprovada.
b). Que la revisió proposada ( sense noves inversions ) no superi la variació
que hagi experimentat l’IPC, a còmput nacional, en els dotze mesos
anteriors al moment de la revisió.
Per a la revisió de tarifes, el concessionari redactarà el corresponent estudi
econòmic justificatiu, en el qual es detallaran les variacions que motiven la
revisió de les mateixes. Aquest estudi econòmic haurà d’incorporar tota la
informació i documentació i, a més, contindrà el desglossament del preu del
metre cúbic d’aigua en els diferents conceptes de cost, reflectirà els costos
directes del servei, així com a les despeses generals del concessionari
corresponents a la seva estructura central”.
Donat que l’empresa concessionària del servei AQUALIA, S.A, ha presentat la
documentació justificativa per a la revisió de les tarifes actuals.
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
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 2009 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.
CONCEPTE

CONEXIÓ A LA XARXA, INSTAL.LACIÓ
SUBMINISTRAMENT:
CONSERVACIÓ DE COMPTADORS (TRIMESTRAL)
PER M3 D´AIGUA FACTURADA DE 0 A 20 M3
PER M3 D´AIGUA FACTURADA DE 21 A 50 M3
PER M3 D´AIGUA FACTURADA A PARTIR DE 51 M3
TAXA CLAVEGUERAM

IMPORT 08 IMPORT 09
187,81 €

3,75 €
0,38 €
0,63 €
0,88 €
3,75 €

195,89 €

3,91 €
0,40 €
0,66 €
0,92 €
5,00 €

L'augment calculat per al 2009 ES 4,3% EN LA TARIFA
D'AIGUA

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,
DE L’ADJUDICACIÓ DIRECTA DEL
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE PER A
LA CONSTRUCCIÓ DE LA LLAR D’INFANTS.
En data vint-i-dos de juliol de dos mil cinc l’Ajuntament de Rasquera, va

assolir el
compromís de dur a terme les actuacions per a la creació de com a mínim 15 places previstes al “Mapa de llars
d’infants de Catalunya 2004-2008”, per a infants de 0 a 3 anys en llars d’infants de titularitat municipal abans de
la fi del curs 2008-2009.

Donat que l’Ordre EDC/233/2006, de 28 d’abril per la qual s’obre la
convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la creació i la
consolidació de places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de
titularitat municipal, va ser modificada per l’Ordre EDC/343/2007, de 3 d’octubre
ampliant el termini per a la presentació de les sol·licituds i la documentació fins
al 31 de desembre de dos mil vuit.
Vista l’especificitat dels esmentat documents per Decret d’Alcaldia de data 16
d’octubre s’acorda l’encàrrec de la seva elaboració a través de contracte menor
de serveis donada la seva quantia.
Vista l’oferta de Xn Arquitectura per un import de QUINZE MIL CENT
VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA QUATRE CÈNTIMS i vist que de
conformitat amb l’art. 122.3 de la nova Llei de Contractes del sector Públic,
30/2007, de 30 d’octubre, els contractes menors es poden adjudicar
directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació,
Es proposa al Ple:
PRIMER.- Aprovar l’oferta presentada per Xn Arquitectura i fer l’adjudiació del
contracte.
SEGON.- Comunicar-ho a la part interessada
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del corresponent contracte.
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES LLICENCIES D’OBRES.
a.- Es presenten al Ple les següents llicencies d’obres:
EXP.
67/08
69/08
70/08
71/08
72/08
73/08
74/08
75/08
76/08
77/08
78/08

TITULAR
Francisco Benaiges Murria
Margarita Llao Ojeda
Teresa Canalda Pellisa
Concepción Pellisa Moreso
Mª Teresa Benaiges Piñol
Josep Ballester Escoda
Juan Benaiges Benaiges
Laura Mª Bladé Blade
Manuel Blade Benaiges
Robert Hartley Stevens
Juan D. Benaiges Navarro

SITUACIÓ DE LES OBRES
C/ Rasa
C/ Purisima 2
C/ Hospital 14
C/ Diagonal 3
C/ Miravet 12
C/ Major 43
C/ Estatut s/n
Pol. 6 parcel·la 34
C/ del Solà 14
C/ Sant Domingo 7
Pol. 23 parcel·la 86

b.- Es presenten les següents llicencies d’activitats:
EXP.

TITULAR

SITUACIÓ DE L’ACTIVITAT

63/07
68/08

Laura Mª Bladé Bladé
Margarita Llao Ojeda

Pol. 6 parcel·la 34
C/ Purisima, 2

c.- Es presenta el següent informe de segregació:
TITULAR
Domingo Benaiges Sabaté
Providencia Benaiges Sabaté

SITUACIÓ DE LA FINCA
C/ Sant Domingo 15

Els membres del Ple, vistes les llicencies d’obres, d’activitats i informes de
segregació ACORDEN:
PRIMER: Aprovar els l’informes del Tècnic .
SEGON: Donar compte d’aquest acord als interessats.
Aquesta proposta es APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT
dels 5 membres assistents dels 7 que formen la corporació
9.- ASSUMPTES D’ALCALDIA
El Sr. Alcalde dona compte del següent:
1.- El telecentre ja està en funcionament.
2.- L’àrea de transferència està en marxa, pendent de col·locació del cartell
amb l’horari
3.- Dona compte de lo parlat al consell d’alcaldes:
- cementiri nuclear, no hi ha cap municipi que hagi demanat l
l’ubicació del cementiri.
-

L’Ajuntament d’Ascó dona un comunicat sobre possible corrosió a ala
central nuclear, que no s’ha detectat cap corrosió de plom.

4.- Surt a tema la tanca del pati a les escoles, ja que en aquest moments el pati
de l’escola on van al recreo els nostres nens està completament obert i exposat
a qualsevol perill, per lo que la Sra. Tere Moreso al igual que la Sra. Cecilia
manifesten la seva preocupació envers a aquest tema, i deixant ven clar que no
pot continuar en aquestes condicions i demanen al Sr. Alcalde alguna solució a
lo que respon que, en aquest moments no hi ha diners i la única sol·lució es
demanar diners al departament d’ensenyament o esperar-se fins el proper any
en que es farà una inversió important a l’escola en la que es contempla la tanca
del recinte.
10.- DECRETS D’ALCALDIA
No n’hi ha

11.- PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha
I no havent més assumptes a tractar, s'aixecà la sessió a les vint-i-dos hores i
trenta 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.

