ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA 22 DE DESEMBRE DE 2008
A Rasquera, el dia 22 de desembre 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
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. 79/08).
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 l’acta del dia 13 de novembre.
Es donà compte que en l’acta de data 20 d’octubre, en el punt 8 aprovació si
s’escau inicial provisional d’imposició i ordenació de les contribucio9ns
especials al projecte “reurbanització del nucli antic de rasquera” la proposta
número 2 quedarà de la següent manera:
2. Ordenar simultàniament el tribut concret d’acord amb les següents
determinacions:
2.1. El cost previst de l’obra es fixa en 292.711,34 €, i el cost suportat per
l’Ajuntament és de 87.278,49 €, un cop deduïda la subvenció rebuda de
105.432,85 €, per part de l’Institut Català del Sol i de 100.000,00€ rebuda del
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.
2.2. Es fixa la quantitat que s’han de repartir els beneficiaris en 78.550,64€,
corresponents al 90% del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de
mera previsió, ja que, finalitzada l’obra, si el cost real és més alt o més baix que
el previst, s’ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han
d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que siguin
necessàries.
Vist que la quantitat a repartir entre els veïns de 78.550,64€ es considera molt
elevada, es proposa la quantitat de 10.792,17€ corresponent a un 13,74% i
l’Ajuntament fer-se càrrec de 67.758,47 corresponent a un 86,26%.

D’aquesta manera s’iguala als percentatges repartits entre els veïns dels
Carrers Diagonal i Nou del Solà, a fi de que no hi hagi tanta desproporció.
2.3. S’aplica com a mòdul/s de repartiment de la base imposable metres lineals
de façana.
En no fer-se cap mena d’observació, s’aprova per UNANIMITAT dels membres
assistents.
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA
MITJANÇANT CONCURS OBERT PER PROCEDIMENT URGENT.
I APROVACIÓ DEL PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS QUE REGULARAN LA CONTRATACIÓ DE LA 2NA. FASE
DEL “CENTRE CULTURAL POLIVALENT”
Aquest Ajuntament va aprovar el projecte bàsic i d’execució per a la construcció
del “Centre Cultural Polivalent”, redactat per l’Arquitecte Josep Martí Borràs.
Atès que la finalització de les obres de la primera fase es preveuen en un
termini breu, i donat que en el finançament de la segona fase a través del
PUOSC 2007-2012, aquesta obra està inclosa en l’anualitat 2009, resulta del
tot necessari i urgent treure a licitació la segona fase de les obres per poder
encadenar-les amb el fi de la primera.
Essent que, el temps per adjudicar-la es mínim, es justifica la urgència de la
contractació.
Per tot l’exposa’t es proposa al Ple l’adopció del present ACORD:
PRIMER: Aprovar inicialment el Plec de Clàusules Administratives que
regiran aquesta contractació i exposar-ho al públic durant el termini legalment
establert, per tant de conformitat amb el que estableix l’article 277.1 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 86.2 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, s’exposa al públic per un termini de vint dies,
a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions d’aquest Anunci en el
BOP o en el DOGC, perquè es pugin presentar reclamacions.
SEGON: Aprovar simultàniament l’anunci de concurs públic en procediment
obert urgent.
(si bé la licitació s’ajornarà, quan calgui, en el supòsit que es formulin
reclamacions contra el plec de condicions, d’acord amb el que disposa l’article
122.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.)
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.

3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RENOVACIÓ DEL COMPROMÍS PER
A LA CREACIÓ D’UNA
LA LLAR D’INFANTS DE TITULARITAT
MUNICIPAL.
En sessió plenària de data vint-i-dos de juliol de dos mil cinc l’Ajuntament de
Rasquera, va assolir el compromís de 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 20082009.
Donat que en sessió de tretze de novembre de dos mil vuit es va adjudicar a Xn
Arquitectura el contracte de serveis per a la redacció del projecte bàsic i
d’execució per a la construcció d’una llar d’infants.
Ates 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.
Es proposa al Ple:.
PRIMER.- Sol·licitar la subvenció per a la creació i consolidació de places per a
infants de zero a tres anys en llar d’infants de titularitat municipal de conformitat
amb l’Ordre abans esmentada.
SEGON.- Renovar el compromís adquirit per a la creació d’una llar d’Infants de
titularitat municipal i executar les obres si es concedeix la subvenció.
TERCER.- Comunicar aquest acord al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya.
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’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
D’OBRES MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
DE LES OBRES DE L’ULTIMA FASE DEL CASAL DE LA GENT GRAN.
Per Decret d’alcaldia de data tretze de novembre de dos mil vuit, es va acordar
iniciar l’expedient de contractació de les obres de l’ultima fase del Casal de la
Gent Gran, amb un pressupost total de contractació de VUITANTA-SIS MIL
NOU-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS,
(86.940,65€) desglossat de la manera següent: SETANTA-QUATRE MIL NOUCENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA TRES CÈNTIMS
(74.948,83€) de pressupost net, i ONCE MIL NOU-CENTS NORANTA-UN
EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (11.991,81€) en concepte d’impost
sobre el valor afegit al tipus del 16%.

Donada la quantia, s’han efectuat els corresponents tràmits licitatoris del
procediment negociat sense publicitat de conformitat amb la nova llei 30/2007,
de 30 d’octubre de contractes del sector públic.
Segons Informe emès pel tècnic municipal, s’ha proposat adjudicar aquest
contracte a l’empresa INCOEX, SL, perquè ha resultat ser la de major
puntuació amb 75 punts, d’acord amb els criteris de valoració que consten en el
Plec de clàusules administratives particulars del concurs.
Per tot això, S’ ACORDA:
Primer.- Declarar vàlid l’acte licitatori i adjudicar la contractació d’obres per a
realitzar l’ultima fase del Casal de la Gent Gran a l’empresa INCOEX,SL, per
import de VUITANTA-SIS MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS AMB
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS IVA inclòs.( 86.940,65 euros)
Segon.- Notificar aquest acord a tots els licitadors.
Tercer.- Requerir a l’adjudicatari per a que en un termini no superior a trenta
dies des de l’adjudicació, acudeixi a la signatura del document de formalització
del contracte.”
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 DE COL·LABORACIÓ
INTERADMINISTRATIVA ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I EL CONSELL
COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE, RELATIU ALS SERVEIS TÈCNICS
MUNICIPALS.
El Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en data 29-10-2008, va
aprovar el Conveni regulador entre els ajuntaments de la comarca i el Consell
Comarcal, de suport i col·laboració en matèria de serveis tècnics.
La normativa vigent preveu que correspon a la comarca l’exercici de les
competències que atribueixen
les lleis en matèria de cooperació,
assessorament i coordinació dels ajuntaments, a banda de les que li puguin
delegar els propis ens locals.
Dins de les competències municipals es troba l’ordenació, la gestió, l’execució i
la disciplina urbanística, matèries que requereixen la disposició de personal
tècnic adequat i la necessitat d’una actualització permanent.
Aquest ajuntament va manifestar la seva voluntat al Consell Comarcal de que
a través de la seva pròpia plantilla pogués proporcionar personal tècnic
adequat per exercir les funcions que ens fixa la normativa en matèria
urbanística.
Per la qual cosa, es proposa al Ple:

PRIMER.- Aprovar l’adhesió al Conveni de col·laboració presentat pel Consell
Comarcal en els termes que marca aquest document, que s’annexa al present
acord.
SEGON.- Facultar a l’Alcalde per a la seva signatura.
TERCER.-Comunicar-ho al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
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, DE LA PROPOSTA D’ADHESIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE RASQUERA AL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ
CONTÍNUA (AFCAP) DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, ANY 2008.
Vista la proposta d’adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua de les
Administracions Públiques (AFCAP) per a l'any 2009, que està portant a terme
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i de la Diputació de Tarragona,
amb col·laboració de les organitzacions sindicals de Comissions Obreres
(CCOO) i de la Unió General de Treballadors (UGT), amb la finalitat d’obtenir
recursos per a la formació del personal funcionari i laborals dels ens locals.
Atès l’exposat, ES PROPOSA el ple:
PRIMER: Adherir-se al Pla Agrupat de Formació Contínua de les
Administracions Públiques per a l'any 2009.
SEGON: Comunicar aquest acord a la Diputació de Tarragona, i a l'associació
catalana de municipis i comarques, als efectes adients.
Aquesta proposta es APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT
dels 5 membres assistents dels 7 que formen la corporació.
7.- PROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES LLICENCIES D’OBRES.
a.- Es presenten al Ple les següents llicencies d’obres:
EXP.
79/08
80/08
81/08
82/08
83/08

TITULAR
José Ramos Bladé
José Ramos Bladé
Alan John Giles
Providencia Benaiges Sabaté
Francisco Piñol Piñol

SITUACIÓ DE LES OBRES
C/ Purisima 16
Pol. 24 parc. 2 Denegada
Pol. 25 parc. 5
C/ Saleta 8
C/ Pla de l’Hort s7n

Els membres del Ple, vistes les llicencies d’obres, 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
8.- A.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA RENUNCIA DEL CÀRREC DE
REGIDOR DEL SR. JOAN PELLISA ROSICH DEL GRUP MUNICIPAL
ESQUERA REPUBLICANA DE CATALUNYA I SOL·LICITAR A LA JUNTA
ELECTORAL CENTRAL L’ACREDITACIÓ DEL CANDIDAT A OCUPAR
L’ESCÓ.
Vist el document de renúncia del càrrec subscrit pel regidor d’ERC, Sr. JOAN
PELLISA ROSICH presentat per registre d’entrada núm. 868 de data 03 de
desembre de 2008 i del següent tenor literal:
“Que per motius personals, renuncia a la seva condició de regidor d’aquesta
Corporació. I per això sol·licita: Que el Ple de l’Ajuntament de Rasquera accepti
aquesta renúncia i procedeixi d’acord amb la legislació vigent.”
Atesa la conformitat d’acceptació del càrrec de la Sra. DOLORS SUBIRATS
ESPUNY, numero 7 de la candidatura.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Rasquera, va adoptar el següent
ACORD:
Primer. El Ple resta assabentat de la renúncia del càrrec de regidor del Sr.
JOAN PELLISA ROSICH del Grup Municipal d’ERC, d’acord al que disposa
l’article 9 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Segon. Sol·licitar a la Junta Electoral Central l’acreditació de la Sra. DOLORS
SUBIRATS ESPUNY, amb DNI 40.929.684-B, candidata a qui correspon per
ordre, d’acord amb l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Regim Electoral General.
Tercer. Notificar el present acord a la Junta Electoral Central, al Sr. JOAN
PELLISA ROSICH A, a la Sra. DOLORS SUBIRATS ESPUNY, a la resta de
regidors de la corporació, així com als Caps administratius.
En aquests moments abandona la sala el Sr. JOAN PELLISA ROSICH
9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESPESA REALITZADA A L’OBRA
ARRANJAMENT “CAMI DE LA CREU”, SUBVENCIÓ ATORGADA PEL CC
RE, DINTRE DEL PROGRAMA ARRANJAMENT CAMINS MUNICIPALS ANY
2008.
Atès que, el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, atorga subvencions en el
marc del programa d’arranjament de camins municipals durant l’any 2008.
Essent que, som beneficiaris dintre d’aquest programa, per a l’actuació
“Arranjament camí Mas del Conte” amb una subvenció de 5.519,00 euros
Essent que, es presenten les següents factures:

.- número 880 de Àrids El Català SA, per un import d’obra executada de
7.039,44€.
B.- A més relació de despesa realitzada pel treballadors de la brigada municipal
emesa pel regidor de camins per import de 1.845,76€.
La Junta per UNANIMITAT dels presents, adopta el següent ACORD:
ÚNIC: Aprovar les factures i despeses dels treballadors amb un total de
8.885,20€ i donar-ne compte al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
Aquesta proposta es APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT
dels 5 membres assistents dels 7 que formen la corporació
10.- ASSUMPTES D’ALCALDIA
No n’hi ha
11.- DECRETS D’ALCALDIA
Decret 80/08, per sol·licitar l’alta a l’entorn de publicació a internet d’activitats
contractuals (EPIC)-perfil del contractant de la Diputació de Tarragona.
12.- PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha
I no havent més assumptes a tractar, s'aixecà la sessió a les vint-i-dos hores,
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.

