ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA 18 DE DESEMBRE DE 2007
A Rasquera, el dia divuit de desembre de 2007, a les 19:30 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. Maria 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
S’excusa l’assistència de les regidores Mª Pilar Ten Bartual i Mª Cecília Turmo
Padulles, per motius personals.
Es comencen a tractar els assumptes continguts a l’ordre del dia (segons Decret
d’Alcaldia núm. 80/07).
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
20 de novembre.
En no fer-se cap mena d’observació més, l’acta fou aprovada per UNANIMITAT
dels membres assistents
2.- OBRA: “CENTRE CIVIC DESTINAT A ENTITATS ASSOCIATIVES”.
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE I D’EXISTENCIA DE LA
CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTARIA SUFICIENT PER ATENDRE EL
FINANÇAMENT. ACCEPTACIÓ DE LES AJUDES I NORMATIVA DEL PUOISC.
Es presenta el projecte bàsic i d’execució de l’obra “Centre Cultural Polivalent”,
redactat per l’Arquitecte Josep Martí Borràs.
Atès que, aquest Ajuntament disposa dels terrenys per poder dur a terme aquesta
obra, i ames està qualificat d’equipament dins dels usos previstos a les normes
està la de cultura.

Essent que, aquest municipi te mancances d’infrastructures que pugin ser
destinades a: sala d’actes, sales de reunions, despatxos, sales de reunions sala
de control per projeccions, etc...
Atès que, el total del pressupost per aquest contracte es de 992.275,95€, vist
l’exposat, es proposa al Ple que adopti el següent ACORD:
PRIMER: Aprovar el projecte inicialment presentat.
SEGON: Aplicar a la partida pressupostaria núm. 511/61016 que hi ha una
consignació suficient per atendre el finançament.
TERCER: Comunicar que aquesta corporació disposa dels terrenys i serveis
necessaris pera l’inici i l’execució de l’obra, així com la seva posada en servei.
QUART: Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar
l’obra.
CINQUÈ: Acceptar la Normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
SISÈ: Facultar a 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’aquest
acords.
SETÈ: Notificar el present acord a la Delegació Territorial del govern a les Terres
de l’Ebre
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 CONTRACTACIÓ DE L’OBRA
MITJANÇANT CONCURS PER PROCEDIMENT URGENT.
I APROVACIÓ DEL PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
QUE REGULARAN LA CONTRATACIÓ DE LA 1ª FASE “CENTRE CULTURAL
POLIVALENT”
Aquest Ajuntament ha aprovat el projecte “Centre Cultural Polivalent”, en aquest
ple.
Atès que, la totalitat de l’import d’execució no s’ha subvencionat al 100%, es per lo
que es proposa fer-ho en fases.
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’una 1ª fase d’aquesta obra mitjançant concurs
pel procediment obert urgent.
SEGON: Aprovar el Plec de Clàusules Administratives que regiran aquesta
contractació.
TERCER: Comunicar aquest acord al Departament de Governació i al
Departament de Cultura.
Aquesta proposta es APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels
5 membres assistents dels 7 que formen la corporació
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ
EXERCICI 2006
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de l’any 2006, cal elaborar el compte general de
l’entitat local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital
íntegrament local.
El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació
bàsica, complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15
de maig de l’actual exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2006 s’han sotmès a
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen
aprovador en data 9 de novembre de 2007. Exposat el compte general al públic en
el Butlletí Oficial de la Província núm. 274, de data 26/11/2007, pel període
reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
FONAMENTS DE DRET
Cal tenir presents els articles 208 a 212 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;
la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions
concordants en relació amb la tramitació i el contingut.
Per tant, S’ACORDA:
Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a
l’exercici 2006, integrats pels següents estats bàsics:

1. Estats i comptes anuals:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 2.815.480,75 €, un
passiu de 2.815.480,75 € .
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un estalvi de 558.011,73 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 79.825,27 €, unes obligacions pendents de pagament de
311.328,37 € i un resultat pressupostari ajustat de -21.896,33 €.
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de
pagar corresponents a pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha uns drets
pendents de cobrament de 37.068,45 € i unes obligacions pendents de pagament
de 47.286,26 €.
- Estat de la tresoreria: en tancar l’exercici es consigna una existència de
35.513,18. €.
2. Annex als estats i comptes anuals:
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici hi ha unes modificacions en els
crèdits pressupostaris per un import total de 86.487,35 €.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de
tresoreria per a despeses generals de -233.524,51 €.
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels
justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:
- Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats: el total d’ingressos és de
1.947.617,47 € i un total de despeses, de 1.947.617,47 €.
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos
aprovats inicialment: en tancar l’exercici hi ha un total de modificacions de
86.487,35 €.
- Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici hi ha un total de
deutors de 139.067,08 € i un total de creditors de 487.258,61 €.
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat
de l’exercici econòmic 2006, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que
determinen els articles mencionats en la part expositiva .
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 DEL CONVENI D’ADHESIÓ AL PROJECTE ETRAM AMB EL CONSORCI D’ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRONICA DE
CATALUNYA.
El Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (en endavant Consorci
AOC) és una entitat pública de caràcter associatiu formada per la Generalitat de
Catalunya i el Consorci Localret, i té per objecte promoure la implantació i la utilització
de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en la prestació de serveis
de les administracions públiques.
Localret és el Consorci creat pels ajuntaments de Catalunya, que té per objectiu el
desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les tecnologies de la
informació i de la comunicació en els municipis catalans. La funció principal de
Localret en el projecte AOC és representar-hi i coordinar-hi la participació de les
administracions locals, així com concretar les necessitats i les demandes de
l’Administració local en temes com la signatura electrònica, les funcionalitats i els
serveis del portal compartit de les administracions públiques i l’anàlisi dels processos
interadministratius, per tal d’establir prioritats en la seva translació a la xarxa.
L’e-TRAM és una eina tecnològica desenvolupada pel Consorci AOC, amb l’objectiu
d’oferir a les entitats locals una solució tecnològica i de gestió per promoure i facilitar
la gestió per mitjans telemàtics d’un conjunt de tràmits i gestions municipals realitzats
pels ciutadans amb garanties jurídiques i de seguretat.
El projecte e-TRAM es dirigeix a tots els ajuntaments de Catalunya que no ofereixen
serveis de tramitació per mitjans telemàtics i, en especial, s’adreça a les
administracions locals que, tot i la seva voluntat de millorar la prestació dels serveis de
tramitació als ciutadans, no tenen prou capacitat de recursos econòmics, humans i
tecnològics per a oferir aquests serveis.
Per la qual cosa, es proposa al Ple:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió al projecte a l’e-TRAM.
SEGON.- Trametre’n una còpia al Consorci Administració Oberta Electrònica de
Catalunya.
Aquesta proposta es APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels
5 membres assistents dels 7 que formen la corporació
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU,
REURBANITZACIÓ DEL NUCLI ANTIC

MEMORIA

TECNICA

VALORADA

Es presenta aquesta memòria que te per objecte la reurbanització de la zona
antiga del municipi compren els següents carrers: de Dalt, Lepanto, Abaix, Sant
Domènec Tortosa, del Solà, Mossèn Bladé i Major, amb l’arranjament total o

parcial de les xarxes de pavimentació, conducció d’aigua potable, electricitat i
sanejament.
Es proposa al Ple que adoptin el següent acord:
Primer: Aprovat aquesta memòria
SEGON: Facultar a 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’aquest acords
Aquesta proposta es APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels
5 membres assistents dels 7 que formen la corporació
7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MEMÒRIA VALORADA PER L’ADQUISICIÓ DE
MAQUINARIA.
Antecedents
L’Ajuntament de Rasquera exerceix la potestat de recollida i transport dels residus
sòlids urbans que es generen al municipi des del seu punt d’origen (domicilis
particulars) fins la seva àrea d’aportació (des d’on els recull i gestiona
posteriorment el Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de la Ribera
d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta).
El municipi de Rasquera té un padró de 934 habitants, i des de l’octubre del 2004
es realitza la recollida porta a porta a tota la població. Aquesta es realitza
diàriament de dilluns a divendres, recollint-se fraccions diferents en funció del dia
de la setmana.
Per tal de realitzar aquest servei, el municipi utilitza un tractor i un remolc
compartimentat. Aquest equipament (amb data de matriculació 13 de novembre de
1981) és l’únic vehicle de que disposa la brigada per realitzar les diferents tasques
diàries. Així doncs, el vehicle no és d’ús exclusiu per la recollida porta a porta sinó
que efectua gran part dels serveis que presta l’ajuntament.
Cal no menystenir els treballs forestals que es realitzen des de l’ajuntament de
Rasquera, també amb el vehicle esmentat.
El municipi compta amb 1955 hectàrees de terreny forestal de titularitat pública.
Els treballs silvícoles mecanitzats que es realitzen són:
- Estassada de matoll i eliminació de restes, aclarida de plançons i tractaments
fitosanitaris.
- Millora de la infrastructura de prevenció d’incendis: franges de defensa i tallafocs.

- Millora de la infrastructura viària: arranjament de camins i pistes forestals
Així doncs, a tall de conclusió, les activitats descrites han efectuat un desgast
important en l’equipament actual i es denoten mancances de maquinària a l’hora
d’efectuar el servei d’una manera eficient.
Arrel de la diversificació dels treballs realitzats des de l’Ajuntament, s’ha vist
augmentada la necessitat de nous equipaments.
Ja sigui pel correcte funcionament de la recollida i transport de residus; per la
realització de treballs forestals, o per qualsevol altra tasca assumida des de
l’Ajuntament, l’equipament actual resulta insuficient i obsolet.
L’ajuntament de Rasquera, dins la seva línia d’actuació, preveu un augment dels
treballs a executar per tal de garantir la qualitat dels serveis municipals realitzats.
L’objecte de la present memòria és la descripció tècnica dels equipaments i
posterior valoració estimativa per a servir de base en la solució d’inclusió en el Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, període 2008-2012.
Descripció de la solució proposada
Els equipaments que s’han previst per tal de millorar la gestió de la recollida de
residus i la realització de treballs forestals són:
- Tractor amb cabina.
- D’altres accessoris per a la realització de treballs forestals
Les característiques de l’equipament es detallen a continuació.
Descripció del vehicle i accessoris
Els equipaments que es descriuen s’utilitzaran tant per la recollida de residus com
per la realització de treballs forestals. Els serveis es realitzaran exclusivament al
municipi de Rasquera.
El tractor haurà de tenir:
a) Característiques motor:
- 4 cilindres 4485 cc 101 CV
- Refrigerat per aigua amb ventilador viscós
- Tub escapament horitzontal
b) Caixa de canvis
- Canvi de 24 marxes endavant i 24 endarrere
- Embragatge en sec
- Bloqueig del diferencial electrohidràulic
- Velocitat màxima 40 km/h
- Fre de disc amb bany d’oli
c) Toma de força

- 540/750 rpm
d) Pont frontal
- Direcció hidrostàtica
- Connexió electrohidràulica de la doble tracció
- Transmissió centrada amb angle de gir 55º
e) Sistema hidràulic
- Circuit hidràulic amb bombes de 48+27 litres/minut
- 2 distribuïdors hidràulics de simple i doble efecte
- Vàlvula de fre de remolc hidràulica
f) Lloc de conducció
- Cabina integrada suspesa sobre silent-blocks
- Calefacció i AC
- Columna de direcció ajustable amb altura
- Far rotatiu vehicle especial
- 2 retrovisors exteriors
S’inclourà ITV, matriculació i entrega del vehicle a la destinació concretada.
D’altra banda, en funció de les necessitats que puguin sorgir, s’adquiriran
complements per aquest vehicle que facilitin els treballs forestals.
Pressupost estimatiu
S’estima que el tractor i els complements necessaris pel desenvolupament de
treballs
forestals tindran un pressupost desglossat de la següent forma:
Equipaments per a la recollida de residus i realització de treballs forestals
Descripció Import
- Tractor de 100 CV de potència (aprox.) 43.103.50 €
- Complements per realització de treballs forestals 17.241 €
PRESSUPOST TOTAL ABANS D’IVA 60.344,50 €
IVA (16%) 9.655,12 €
PRESSUPOST TOTAL 69.999,62 €
El pressupost estimat per l’adquisició dels equipaments necessaris per la recollida
de residus i execució de treballs forestals per part de l’Ajuntament de Rasquera
segons especificacions d’aquesta memòria valorada amb IVA inclòs és de
SEIXANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTADOS CÈNTIMS.
Per la qual cosa, es proposa al Ple:
PRIMER.- L’aprovació de la memòria que es redacta als efectes de
documentació tècnica a 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.

SEGONA.- La seva tramesa a l’Administració pública corresponent.
Aquesta proposta es APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels
5 membres assistents dels 7 que formen la corporació.
8.- A`PROVACIÓ, SI S’ESCAU, CERTIFICACIÓ 1ª DE L’OBRA CASAL DE LA
GENT GRAN
Es dona compte de la certificació següent:
Certificació primera de l’obra “Casal de la Gent Gran”, emesa pel Tècnic director
de l’obra Sr. Martí Avinyó Fornós, amb el títol professional arquitecte tècnic i
número de col·legiat 38 de les Terres de l’Ebre, per un import de TRENTA-VUIT
MIL QUATRE-CENTS CATORTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS (38.414,03€).
Vista la certificació presentada es proposa al Ple que adopti el següent ACORD:
PRIMER: Aprovar la certificació exposada en la part expositiva per l’import que
consten a les mateixes.
SEGON: Trametre aquest acord al Departament de Governació Direcció General
Acció Cívica
Aquesta proposta es APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels
5 membres assistents dels 7 que formen la corporació.
9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU DEL PLA LOCAL DE POLITIQUES DE DONES
DE RASQUERA
Vista la Resolució ASC/181/2007, de 20 d’abril sobre la convocatòria pública per a
la concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de
l’elaboració, implementació o desenvolupament de polítiques de dones durant
l’any 2007, i les seves bases.
Vists l’Annex 2 de les bases: la possibilitat de subvencionar el disseny i
l’elaboració de plans de polítiques de dones a nivell local.
Vist que l’Ajuntament ha estat beneficiari d’aquest ajut, ja que estava previst per
aquesta nova legislatura la implementació de polítiques de dones al nostre
municipi.
Vist que l’empresa Ceres presenta el document acabat Pla Local de Polítiques de
Dones de Rasquera.
S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar el Pla de Polítiques de Dones de Rasquera.

SEGON. Enviar la documentació establerta davant l’Institut Català de les Dones a
efectes de la seva presentació i justificació.
10.- ASSUMPTES D’ALCALDIA
No n’hi ha
11.- DECRETS D’ALCALDIA
No n’hi ha
12.- PRECS I PREGUNTES
no n’hi 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.

