ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL EN DATA 10 DE JUNY DE 2004.
_______________________________________________________________
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Gandesa, sent les deu del
vespre del dia 10 de juny de 2004, es reuneixen prèvia convocatòria a l'efecte i
sota la presidència del Sr. Alcalde, Miquel Aubà Fleix, els Regidors Municipals
que tot seguit es relacionen, amb la finalitat de celebrar sessió ordinària de la
Junta de Govern Local:
-Sr. Manel Vidal Salvadó.
-Sr. Isidre Montané Cabús.
-Sr. Jesús F. García Chacón.
Hi és present la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal Sra. Iolanda
Sas Laudo.
Per invitació del Sr. Alcalde, hi assisteixen també els Regidors Municipals que
tot seguit es relacionen, per informar respectes les seves activitats en matèria
delegada, de conformitat amb el que preveu l'article 113.3 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre:
-Sra. Maria José Serra Bedós.
-Sr. Joaquin Fontoba Solé.
Després de comprovar l'existència del quòrum necessari, el Sr. Alcalde va
disposar l'inici de la sessió, amb el tractament dels assumptes inclosos a
l'ordre del dia.
En compliment del que determina l'article 110 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, 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
Locals, es transcriuen els acords adoptats.
Assumptes de caràcter general:
1) Aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària celebrada per la
Junta de Govern Local en data 4 de març de 2004.
Fet avinent l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local
en data 4 de març de 2004;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l'acta de referència, sense esmenes de cap tipus.
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Assumptes d'Hisenda:
2) Aprovació si s'escau, de factures i notes de despeses presentades a
Intervenció Municipal.
Vistes les factures i notes de despeses presentades a Intervenció Municipal
per serveis prestats o per subministrament de material divers a l'Ajuntament;
Atès que segons estableix l'article 56 del Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, per raó de la seva quantia es tracta de contractes
menors, a excepció de les factures que corresponen a certificacions d'obres ja
aprovades, relatives a contractes d'obres adjudicats d'acord amb la normativa
específica;
De conformitat amb les competències establertes a l'article 21.1f) de la Llei
7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, delegades per
l'Alcaldia-Presidència en favor de la Junta de Govern Local, mitjançant decret
de data 2.07.2003
LA JUNTA DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar les factures que tot seguit es relacionen, fent constar el
creditor, concepte i l'import:
NÚM
206
207
208
209

CONCEPTE
Subministra premsa Biblioteca mes de febrer
Subministra cocs variats per recepcions Ajuntament
Treballs i materials servei manteniment vehicle Land Rover
Subministra productes servei manteniment i conservació
Piscines
210 SUBMINISTRES SANT JORDI SL
Subministra materials col·locació senyals trànsit vies
públiques
211 SUBMINISTRES SANT JORDI SL
Subministra productes de neteja per l'edifici de Ca la Vila
Vella
212 SUBMINISTRES SANT JORDI SL
Subministra materials servei manteniment xarxa claveguera
213 CELLER COOPERATIU DE GANDESA Subministra articles per recepcions Ajuntament
214 CARROSSERIES ALAZOR SL
Treballs i materials arranjament faroles de l'enllumenat
públic
215 PEGETBE SL
Ports un paquet a Tarragona
216 JOSEP LLUIS MILLAN BEL
Honoraris informe i estudi de patologies de Casa Duran
217 JOSEP LLUIS MILLAN BEL
Honoraris Direcció obra "Urbanitz. nucli antic i zona comerc.
3a.Fa
218 JOSEP LLUIS MILLAN BEL
Honoraris Direcció obra "Urbanitz. nucli antic i zona comerc.
4a.Fa
219 JOSEP LLUIS MILLAN BEL
Honoraris Direcció obra "Arranj.coberta edifici serv.Balneari
Fontca
220 ABS INFORMATICA SL
Manteniment aplicació informàtica mòdul Governació 112/31-12-04
221 ADELAIDA SANCHEZ RUS
Taxes expedició nota simple informativa registral
222 COMUNICACIÓN EFECTIVA SL
Subscripció al Diari "Més Ebre" de febrer 2004 a febrer
2005
223 ESTEFANIA FERRERES GARCIA
Desplaçaments tasques rehabilitació CAP mes de febrer de
2004
224 ANGEL ALTADILL ESPINOS
Assessorament Taller de Plàstica CEIP mes de gener
225 ANGEL ALTADILL ESPINOS
Assessorament Taller de Plàstica CEIP mes de febrer
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NOM PROVEÏDOR
JOSEP FONTANET ESCARIHUELA
DOMENECH HOSTAU SL
AUTO BRUGAN SL
LIMPLAS S.A.

IMPORT
99,50
24,50
215,70
146,16
8,00
15,56
31,91
62,56
202,59
9,20
464,00
2076,95
1999,61
1081,83
38,52
3,49
60,00
331,20
353,80
353,80

226
227
228
229

OFI-TECMAR SL
GRUES RIBERA D'EBRE SL
FERRER QUALITAT S.A.
ALVAREZ BELTRAN S.A.

230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

ANNA Ma. BALART BLADE
JUAN JAEN OLIVER
Ma. LLUÏSA I ANDREU SRC
C.I.N.M.A.Q. SL
C.I.N.M.A.Q. SL
C.I.N.M.A.Q. SL
EBRELECTRIC S.A.
EBRELECTRIC S.A.
HIGH QUALITY 2000 SL
HIGH QUALITY 2000 SL
NETCAT SERVEIS DE NETEJA SL
CARBURANTS PERPINYA SL
SOLRED S.A.
TURISTICAS PIQUE SL
TURISTICAS PIQUE SL
CORREOS Y TELEGRAFOS
CONSELL COMARCAL DE LA TERRA
ALTA
247 ISMAEL LOBO MULET
248 ISMAEL LOBO MULET
249 CONSELL REGULADOR D. O. TERRA
ALTA
250 HIFE S.A.
251 DIPUTACIO DE TARRAGONA
252 ALBERT AUBA FLEIX
253 ANA ISABEL HERNANDEZ MOGER
254 ANGELS MEIX BOIRA
255 TALLERS EBRO C.B.
256
257
258
259
260
261
262
263
264

PILAR VIÑALS VALLESPI
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.
Ma. LLUÏSA I ANDREU SRC
CASH GANDESA & FUSTER SL
CASH GANDESA & FUSTER SL
CASH GANDESA & FUSTER SL

265 CONSELL COMARCAL DE LA TERRA
ALTA
266 LOCALRET
267 RAIMON CRESCENTI TODO
268 ARIDOS Y EXCAV. DEL MATARRAÑA
SL
269 FERRER QUALITAT S.A.
270 EBRELECTRIC S.A.
271 EBRELECTRIC S.A.
272 ALVAREZ BELTRAN S.A.
273 JARMA S.C.C.L.
274 CARMEN CARDENAS MEDINA
275 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA
SL
276 JOSEFA MARTI CREIXENTI
277 ENT.AUT. DEL DIARI OFICIAL I
PUBLICAC.

3

Gestions laborals mes de gener
Treballs grua col·locació focus al camp de futbol
Subministra accessoris aseos Ca la Vila Vella
Subministra productes servei manteniment calefacció
Ajuntament
Subministra cocs variats per recepcions Ajuntament
Serveis enterraments cementiri
Serveis de pensió prestada a dos transeünts
Subministra articles de neteja pel CEIP
Subministra articles de neteja per l'edifici de Ca la Vila Vella
Subministra articles de neteja pel Pavelló Polisportiu
Subministra articles muntatge llums Llar d'Avis
Subministra materials servei manteniment enllumenat públic
Subministra estabilitzador de corrent per ordinador oficines
Subministra materials impressores ordinadors oficines
Servei neteja dependències municipals mes de febrer
Subministra combustible per la calefacció del CEIP
Subministra combustible vehicles municipals mes de febrer
Serveis restaurant recepcions Ajuntament
Serveis restaurant recepcions Ajuntament
Trameses postals mes de febrer de 2004
Serveis arranj. camins, desbrossadora i plataforma 2n.
semest. 03
Serveis de bar prestats durant la jornada electoral Eleccions
Gene
Servei prestat a un transeünt
Taxes vinyes inscrites al Registre Vitícola any 2003
Serveis dilluns i divendres Gandesa-Mora i retorn febrer
2004
Edicte BOP aprov.def. Contrib. Espec. urbanitz. c/Font de
Dalt 1a.
Articles pels actes de dol amb motiu de l'atemptat del 14-M
Subministra articles pels Col·legis Electorals
Confecció pancarta manifestació amb motiu de l'atemptat
del 14-M
Treballs i materials manteniment tractor i remolc recollida
escombr
Subministre sac de terra per les plantes del CEIP
Subministra materials arranjament camp de futbol
Subministra cinta balissament per la Fontcalda
Subministra materials servei manteniment vies públiques
Subministra senyals regulació trànsit vies públiques
Serveis de pensió prestada a dos transeünts
Subministra paper higiènic pels serveis del CEIP
Subministra articles recepcions Corporació
Subministra paper higiènic pels serveis de l'Estació
d'Autobusos
Servei transport i tractament escombraries mes de febrer

425,67
891,46
274,00
21,23
24,50
156,00
40,66
46,42
196,69
221,56
369,60
139,87
174,00
411,80
557,48
953,94
424,82
47,62
23,22
184,65
306,51
98,80
4,95
19,49
119,70
48,00
2,64
7,95
32,95
118,41
10,50
449,40
7,52
194,93
181,70
40,66
30,62
9,05
15,31
4529,87

Aportació econòmica Ajuntament any 2004
Fotografies acte manifestació amb motiu de l'atemptat del
14-M
Subministra i ports sorra i grava

289,19
62,64

Subministra articles fontaneria reparacions camp de futbol
Subministra llums emergència per la Llar d'Avis
Subministra materials servei manteniment enllumenat públic
Subministra lampares reposició enllumenat públic
Treballs i materials reparació formigonera situada al Polígon
Serveis de bar prestats durant la jornada electoral Eleccions
Gene
Verificació instal·lacions fotovoltaiques de l'Estació
d'Autobusos
Subministra productes de neteja per l'edifici de l'ajuntament
Edicte DOGC projecte urbanització UA4 de les NSSP

51,86
88,22
41,05
608,19
205,69
3,20

556,14

106,22
2,12
64,97

278 OFI-TECMAR SL
279 INFORMATICA DEL EBRO S.A.
280
281
282
283
284
285
286

ANTONIO GUERRA SL
ANTONIO GUERRA SL
CARROSSERIES ALAZOR SL
HERMES COMUNICACIONS S.A.
JOSEP FONTANET ESCARIHUELA
Ma. LLUÏSA I ANDREU SRC
SOREA S.A.

287 SOREA S.A.
288 CLUB FUTBOL GANDESA
289 LIMPLAS S.A.
290 DIPUTACIO DE TARRAGONA
291
292
293
294
295
296

COBRA INST. Y SERVICIOS S.A.
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
LIMPLAS S.A.
LIMPLAS S.A.

297 ASCENSORES CENIA S.A.
298
299
300
301
302
303

EBRELECTRIC S.A.
EBRELECTRIC S.A.
EBRELECTRIC S.A.
PEGETBE SL
LLORENÇ MARTI BENAIGES
CATALUNYA MOTORS S.C.C.L.

304 AUTO BRUGAN SL
305
306
307
308
309

ROGELIO MUÑOZ GUIMERA
ANUNCIACION ARGENTE MORENO
GRAFICAS SALAET S.A.
EBRELECTRIC S.A.
EBRELECTRIC S.A.

310 Ma. LLUÏSA I ANDREU SRC
311 NETCAT SERVEIS DE NETEJA SL
312 REDDIS UNION MUTUAL
313 G y J ESPAÑA EDICIONES SL
314
315
316
317
318
319
320

SOLRED S.A.
FERRER QUALITAT S.A.
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
ALVAREZ BELTRAN S.A.

321 ALVAREZ BELTRAN S.A.
322
323
324
325
326
327
328

ALVAREZ BELTRAN S.A.
CIAL. COTS - UBALDE SL
CIAL. COTS - UBALDE SL
CIAL. COTS - UBALDE SL
CIAL. COTS - UBALDE SL
Ma. LLUÏSA I ANDREU SRC
CONSELL COMARCAL DE LA TERRA
ALTA
329 JOAN RINS CORTIELLA
330 DIPUTACIO DE TARRAGONA
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Gestions laborals mes de febrer
Servei manteniment i conservació fotocopiadora oficines
municipals
Subministra toner pel fax de les oficines municipals
Treballs i materials reparació fax oficines municipals
Treballs i materials servei manteniment CEIP
Publicació a "El Punt" Edicte urbanització UA4 de les NSSP
Subministra premsa Biblioteca mes de març
Serveis de pensió prestada a tres transeünts
Gestió servei d'aigua potable durant el 1r. trimestre de 2004

536,85
251,57
59,25
67,28
5,25
67,28
103,00
60,99
42023,5
5
-703,49
199,20

Abonament factura núm. 323-2/4F per no correspondre
Consumicions realitzades al bar durant els partits de la
Festa Major
Subministra productes de neteja pel CEIP
99,04
Edicte BOP aprov.inicial projecte urbanització UA4 de les
48,00
NSSP
Certificació núm. 3 obra "Urbanitz. c/ Font de Dalt 1a. fase" 5998,69
Subministra materials arranjament camp de futbol
105,01
Subministra accessoris maquinaria brigada d'obres
3,83
Subministra materials servei manteniment vies públiques
100,22
Subministra productes de neteja pels edificis municipals
24,17
Submin. productes de neteja pel Pavelló Polisportiu i Camp
7,24
Futbol
Servei conservació i manteniment ascensor Llar d'Avis 2n.
247,53
trimestre
Subministra materials servei manteniment enllumenat públic
21,24
Subministra materials servei manteniment enllumenat públic 163,21
Subministra materials servei manteniment enllumenat públic 1186,16
Ports un paquet a Santa Bàrbara
9,20
Treballs de matador a l'escorxador durant el mes de març
523,32
Treballs i materials manteniment i conservació vehicle
99,81
Mitsubishi
Treballs i materials manteniment i conservació vehicle Land
130,44
Rover
Honoraris març valoració obres
494,61
Subministra productes servei manteniment edificis
14,87
Subministra bosses brossa servei plaça
63,80
Subministra materials servei manteniment camp de futbol
29,70
Subministra materials servei manteniment edifici Escoles
243,03
Velles
Servei de pensió prestada a dos transeünts
40,66
Servei neteja dependències municipals mes de març
557,48
Concert prestació servei de prevenció aliena 2n. trimestre
624,89
de 2004
Subscripció a la revista "Muy Interesante" (maig-04/abril-05)
21,60
Bibliot
Subministra combustible vehicles municipals mes de març
360,46
Subministra materials arranjament serveis camp de futbol
752,97
Subministra materials servei manteniment edificis
7,02
Subministra guants pel personal municipal
19,08
Subministra materials servei manteniment xarxa claveguera
26,65
Subministra materials servei manteniment vies públiques
32,77
Subministra material elèctric manteniment Estació
28,99
Autobusos
Subministra material elèctric manteniment Estació
184,61
Autobusos
Subministra articles servei manteniment Pavelló Polisportiu
73,43
Subministra ciment pel servei de la brigada d'obres
160,64
Subministra ciment pel servei de la brigada d'obres
81,04
Subministra ciment pel servei de la brigada d'obres
324,22
Subministra materials arranjament antiga Bàscula Pública
359,84
Servei de pensió prestada a un transeünt
20,33
Servei transport i tractament escombraries mes de març
4519,87
Treballs i materials arranjament serveis camp de futbol
Edicte BOP notificació interessat retirada vehicle de finca

507,09
48,00

331 DIPUTACIO DE TARRAGONA
332 ESTEFANIA FERRERES GARCIA
333 OFI-TECMAR SL
334 ALTADILL LA BOUTIQUE DEL DISC
335 ENT.AUT. DEL DIARI OFICIAL I
PUBLICAC.
336 ENT.AUT. DEL DIARI OFICIAL I
PUBLICAC.
337 JUAN JAEN OLIVER
338 EBRELECTRIC S.A.
339 EBRELECTRIC S.A.
340 EBRELECTRIC S.A.
341 EBRELECTRIC S.A.
342 EBRELECTRIC S.A.
343 FERRER QUALITAT S.A.
344 DIPUTACIO DE TARRAGONA
345 DIPUTACIO DE TARRAGONA
346 CORREOS Y TELEGRAFOS
347 LA VEU DE L'EBRE SL
348 SALVADO I COSTA C.B.
349
350
351
352

SALVADO I COSTA C.B.
ANGEL ALTADILL ESPINOS
ANGEL ALTADILL ESPINOS
HIFE S.A.

353
354
355
356

HIGH QUALITY 2000 SL
HIGH QUALITY 2000 SL
DIPUTACIO DE TARRAGONA
DIPUTACIO DE TARRAGONA

357 LLORENÇ MARTI BENAIGES
358 MIRANTFONT ASSOCIACIO
CULTURAL
359 JOSEP VICENS VALLESPI
360 JOSEP MARTI CLUA
361 ALVAREZ BELTRAN S.A.
362
363
364
365

GANDESA DE GAS SL
JOSEP FONTANET ESCARIHUELA
JOSEP FONTANET ESCARIHUELA
TALLERES JOLLBA S.A.

366 FERRETERIA BARRUBES
367 FERRETERIA BARRUBES
368 BALNEARI DE LA FONTCALDA SL
369 PEGETBE SL
370 ROGELIO MUÑOZ GUIMERA
371
372
373
374
375

ROGELIO MUÑOZ GUIMERA
AUTO BRUGAN SL
ANTONIO GUERRA SL
ABS INFORMATICA SL
SALVADO I COSTA C.B.

376 HERMES COMUNICACIONS S.A.
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rústica
Edicte BOP Padró taxa servei subministrament aigua 1r.
48,00
triem. -04
Desplaçaments tasques rehabilitació CAP mes de març de
393,30
2004
Gestions laborals mes de març
470,23
Subministra CDs per l'Emissora de Ràdio
111,20
Edicte DOGC aprov.def. plec clàusules alienació 36
193,51
parcel·les P.P.
Edicte DOGC convocatòria subhasta alienació 36 parcel·les
991,10
P.P.
Serveis enterraments cementiri
228,00
Submin. mater. servei manteniment i conservació
470,55
enllumenat públic
Submin. mater. servei manteniment i conservació
129,18
enllumenat públic
Submin. mater. servei manteniment i conservació
384,61
enllumenat públic
Submin. mater. servei manteniment i conservació
13,02
enllumenat públic
Submin. mater. servei manteniment i conservació
3,26
enllumenat públic
Subm. mater. fontaneria arranjament zona c/ Carnisseries
493,43
Edicte BOP convocatòria subhasta alienació 36 parcel·les
1095,15
P.P.
Edicte BOP exped.contract. subhasta alienació 36 parcel·les 699,72
P.P.
Trameses postals mes de març de 2004
192,08
Inserció publicitariade la Ciutat al setmanari "La Veu de
232,00
l'Ebre"
Treballs i materials manteniment i conservació xarxa
79,54
clavegueram
Treballs i materials arranjament serveis camp de futbol
15,66
Assessorament Taller de Plàstica CEIP mes de març
353,80
Assessorament Taller de Plàstica CEIP mes d'abril
353,80
Serveis dilluns i divendres Gandesa-Mora i retorn març
130,50
2004
Subministra paper continu impressora oficines
68,32
Nou equip informàtic per les oficines municipals
899,99
Edicte BOP aprov.inic. exped. 3/03 modificació de crèdit
48,00
Edicte BOP clàusules concurs obres renovació escomeses
120,54
claveg
Treballs de matador a l'escorxador durant el mes d'abril
586,75
Actuació musical als actes de la Romeria a la Fontcalda
1044,00
Visites a finques rústiques com a membre de la Junta
102,79
Pericial
Visites a finques rústiques com a membre de la Junta
101,56
Pericial
Submin. mater. servei manteniment i conservació
280,01
enllumenat publi
Subministra gas propà per les dutxes del Pavelló Polisportiu
61,76
Subministra premsa biblioteca mes d'abril
100,00
Subministra articles per les oficines municipals
31,80
Treballs i materials arranjament carretó servei recollida
34,80
escombraries
Subministra materials servei manteniment enllumenat públic
93,30
Subministra equip personal brigada obres
95,86
1230,50
Menús servits als membres de la Corporació i invitats
Romeria Font
Ports d'un paquet des de Tortosa
6,38
Honoraris redacció dos Memòries valorades danys aiguats
773,09
novb.03
Honoraris abril valoració obres
494,61
Treballs i materials servei manteniment vehicle Land Rover
68,05
Treballs instal·lació controlador ordinador-fotocopiadora
67,28
Programa informàtic Padró d'Habitants Plus-SQL-Multiens
1113,60
Treballs i materials reparació pany porta jaciment Coll del
26,10
Moro
Col.laboració llibre anuari 2003 Camp Tarragona
271,44

377 KALON S.A.
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390

ASITEL S.A.
EBRELECTRIC S.A.
EBRELECTRIC S.A.
EBRELECTRIC S.A.
EBRELECTRIC S.A.
EBRELECTRIC S.A.
EBRELECTRIC S.A.
EBRELECTRIC S.A.
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
JARMA S.C.C.L.
INFORMATICA DEL EBRO S.A.

391 VIVEROS EBRO S.C.C.L.
392 HORMIGONES UNILAND SL
393
394
395
396
397
398
399
400
401

HIERROS ALTADILL SL
CARROSSERIES ALAZOR SL
CATALUNYA MOTORS S.C.C.L.
CASH GANDESA & FUSTER SL
ARIDOS Y EXCAV. DEL MATARRAÑA
SL
RAMON LUZ MUÑOZ
PAPELERIA MARIA CRISTINA S.A.
NETCAT SERVEIS DE NETEJA SL
C.I.N.M.A.Q. SL

402 FERRER QUALITAT S.A.
403
404
405
406
407
408

CORREOS Y TELEGRAFOS
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
ALVAREZ BELTRAN S.A.

409 SUBMINISTRES SANT JORDI SL
410 SOREA S.A.
411 CONSELL COMARCAL DE LA TERRA
ALTA
412 ESTEFANIA FERRERES GARCIA
413 OFI-TECMAR SL
414 A&B LABORATORIOS DE
BIOTECNOLOGIA
415 CARBURANTS PERPINYA SL
416 CARBURANTS PERPINYA SL
417 SALVADO I COSTA C.B.
418
419
420
421
422

SALVADO I COSTA C.B.
ALVAREZ BELTRAN S.A.
EBRELECTRIC S.A.
EBRELECTRIC S.A.
EBRELECTRIC S.A.

423
424
425
426
427

EBRELECTRIC S.A.
EBRELECTRIC S.A.
EBRELECTRIC S.A.
EBRELECTRIC S.A.
FERRER QUALITAT S.A.

428 MARC JORNET NIELLA
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Productes pel servei de manteniment i conservació Piscines
368,59
Munic
Servei telefònic d'interpretació d'una trucada a Estats Units
10,39
Subministra materials servei manteniment enllumenat públic
6,51
Subministra materials servei manteniment enllumenat públic
3,26
Subministra materials servei manteniment enllumenat públic
19,60
Subministra bombetes servei enllumenat públic
487,15
Subministra quadre comandament enllumenat c/ Meserols
1690,83
Subministra materials servei manteniment enllumenat públic
37,91
Subministra materials servei manteniment edifici Creu Roja
255,04
Subministra materials arranjament edifici Creu Roja
219,85
Subministra ferramentes brigada obres
30,10
Subministra materials manteniment vies públiques
136,23
Treballs i materials arranjament vehicle Dumper
302,62
Servei manteniment i conservació fotocopiadora oficines
342,43
municipals
Subministra plantes i flors pels parcs i jardins municipals
168,26
Subministra formigó per arranjament Cementiri i zona c/
1010,65
Carnisser
Subministra ferro i alumini per l'escultura d'Art al Ras
68,70
Treballs manteniment compressor brigada obres
29,00
Treballs i materials reparació vehicle Mitsubishi
250,84
Subministra paper higiènic pels serveis de CEIP
30,62
Subministra i ports àrids pel servei de la brigada d'obres
302,12
Subministra materials servei manteniment camp de futbol
Subministra articles màquina enquadernadora
Servei neteja dependències municipals mes d'abril
Subministra articles i productes de neteja pel Pavelló
Polisportiu
Subministra materials fontaneria arranjament zona c/
Carnisseries
Trameses postals mes d'abril de 2004
Subministra guants de goma pel servei de cementiri
Subministra materials arranjament CEIP
Subministra materials arranjament edifici Creu Roja
Subministra materials servei manteniment vies públiques
Subministra materials servei manteniment Pavelló
Polisportiu
Subministra materials enllumenat carrer Pau Casals
Treballs camió-cuba neteja xarxa general i escomeses del
clavegu
Servei transport i tractament escombraries mes d'abril

32,25
112,97
557,48
140,27
150,41
282,77
10,47
50,65
41,54
91,09
1,95
4151,62
286,76
4972,15

Desplaçaments tasques rehabilitació CAP mes d'abril de
331,20
2004
Gestions laborals mes d'abril
487,15
Subministra productes de neteja i cloració d'aigua per les
1454,08
piscines
Subministra combustible calefacció edifici Ajuntament
480,00
Subministra combustible calefacció CEIP
480,00
Treballs i materials arranjament taxa registre xarxa
34,35
clavegueram
Treballs i materials arranjament camp de futbol
88,86
Subministra materials enllumenat carrer Pau Casals
335,12
Subministra materials manteniment edifici Creu Roja
12,02
Subministra materials manteniment edifici Ajuntament
23,98
Subministra materials enllumenat carrers Pau Casals i
83,52
Meserols
Subministra materials enllumenat carrer Pau Casals
805,72
Subministra materials servei manteniment enllumenat públic 167,90
Subministra materials manteniment edifici Ajuntament
1,35
Subministra material elèctric pel Parc la Bassa
1186,54
Subministra material elèctric arranjament zona c/
14,80
Carnisseries
Dietes i desplaçaments assistència a Cursos de
120,25
Biblioteques

429 HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.
430
431
432
433
434
435

443
444
445

HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.
HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.
HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.
ALTADILL LA BOUTIQUE DEL DISC
ANNA Ma. BALART BLADE
ENT.AUT. DEL DIARI OFICIAL I
PUBLICAC.
FERRETERIA BARRUBES
FERRETERIA BARRUBES
FERRETERIA BARRUBES
FERRETERIA BARRUBES
FERRETERIA BARRUBES
LLORENÇ MARTI BENAIGES
ASSOC. MASOS PROTECTORA
D'ANIMALS
PEGETBE SL
PUJOL PASTISSERIES SL
CASH GANDESA & FUSTER SL

446
447
448
449
450
451

CASH GANDESA & FUSTER SL
CASH GANDESA & FUSTER SL
RAMBLA S.C.C.L.
Ma. Lluïsa I ANDREU SRC
ALVAREZ BELTRAN S.A.
DIPUTACIO DE TARRAGONA

436
437
438
439
440
441
442

452 DIPUTACIO DE TARRAGONA
453
454
455
456

SOLRED S.A.
ROGELIO MUÑOZ GUIMERA
LIMPLAS S.A.
LIMPLAS S.A.

Subministra i reparació maquinaria i ferramentes de la
brigada d'obres
Subministra maquinaria per la brigada d'obres
Subministra senyals regulació trànsit vies públiques
Subministra accessoris maquinaria brigada obres
Submistre CDs per l'Emissora de Ràdio
Coques variades acte presentació llibre
Edicte DOGC ampliació termini presentació proposicions
parcel·les
Subministra materials enllumenat carrer Pau Casals
Subministra materials servei manteniment enllumenat públic
Subministra materials servei manteniment edifici Ajuntament
Subministra materials servei manteniment piscines
Subministra eines i ferramentes brigada d'obres
Treballs de matador a l'escorxador durant el mes de maig
Recollida tres gossos abandonats
Ports quatre paquets
Coques variades acte presentació llibre
Subministra paper higiènic pels serveis de l'Estació
d'Autobusos
Subministra paper higiènic pels serveis del CEIP
Subministra articles acte presentació llibre
Dinars recepcions Corporació
Servei de pensió prestada a dotze transeünts
Subministra materials servei manteniment enllumenat públic
Edicte BOP ampliació termini presentació proposicions
parcel·les
Edicte BOP aprov.inic.modif.projecte estatuts i bases
actuac. UA4
Subministra combustible vehicles municipals mes d'abril
Honoraris maig valoració obres
Subministra productes de neteja Fonteta i escorxador
Subministra productes de neteja per les Piscines Municipals

871,24
487,49
191,40
40,46
42,60
12,00
105,88
43,35
47,72
16,12
12,88
140,02
440,79
270,00
52,88
10,50
15,31
30,62
19,15
35,60
243,96
207,08
85,80
186,69
393,03
494,61
13,92
28,81

TOTAL: 124610,01
SEGON:
Aprovar tanmateix les minutes de despeses presentades pels
membres de la Corporació Municipal que tot seguit es relacionen, devengades
per desplaçaments diversos per resolució d'assumptes d'interès municipal:
-Sr. Miquel Aubà Fleix, Alcalde-President: 1.664,24€, per quilometratge,
autopista, pàrquing i dietes, devengades des de gener a maig de 2004.
-Sr. Jesús F. García Chacón, 1er. Tinent d'Alcalde:
254,98€,
per
indemnització, quilometratge, autopista, pàrquing i dietes devengades des de
gener a abril de 2004.
-Sr. Manel Vidal Salvadó, 2ón. Tinent d'Alcalde: 596,18€, per indemnització,
quilometratge, autopista, pàrquing i dietes devengades des de gener a maig de
2004.
TERCER: Aprovar el pressupost aportat per l'arquitecte Sra. Friederike
Heinrich, que ascendeix a 500,00€ més IVA, per la confecció de cinc
separates del projecte d'urbanització de la zona del Povet de la Plana, redactat
per ella mateixa.
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QUART: Aprovar el pressupost aportat per l'empresa Subministres Sant Jordi,
SL, que ascendeix a 4.149,37€, IVA inclòs, pel subministra de 10 lluminàries
amb el corresponent equipament, destinades al carrer Pau Casals.
3) Reclamacions diverses sobre liquidacions de taxes municipals i
d'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
a) Reclamació del Sr. Edgar Crescenti Cortés.
En data 23.3.2004, el Sr. Edgar Crescenti Cortés ha presentat un escrit a
l'Ajuntament pel qual exposa que per error, ha ingressat per duplicat la quota
tributària de la taxa per publicitat a l'emissora de ràdio municipal del mes de
gener de 2004, que ascendeix a 37,71€. Diu l'interessat que un ingrés el va
efectuar en data 11.2.2004, mitjançant transferència al compte de l'Ajuntament
a Caixa Catalunya i l'altra, mitjançant un càrrec efectuat al seu compte en data
7.2.2004, mitjançant rebut domiciliat, segons justificants que aporta juntament
amb la reclamació. L'interessat sol.licita a l'Ajuntament que li retorni l'import
que ha ingressat de més.
Efectuades les oportunes comprovacions, s'ha constatat efectivament que
l'interessat ha ingressat per duplicat a l'Ajuntament la mateixa liquidació i quota
tributària, per idèntic concepte, període i import.
De conformitat amb el que estableix l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar la reclamació del Sr. Edgar Crescenti Cortés i retornar-li
l'import de 37,71€ que ha satisfet de més a l'Ajuntament, en concepte de taxa
municipal per publicitat a l'Emissora de Ràdio, mes de gener 2004.
SEGON: Notificar el present acord a l'interessat, pel seu coneixement i als
efectes escaients.
b) Reclamació de la Sra. Teresa Aubà Llop.
En data 26.5.2004, la Sra. Teresa Aubà Llop ha presentat un escrit a
l'Ajuntament, pel qual exposa que per error, ha ingressat per duplicat la taxa
municipal pel servei d'escorxador del mes de març de 2004, que ascendeix a
l'import de 99,15€. Diu l'interessada que un ingrés el va efectuar en data
29.04.2004, mitjançant una transferència de fons al compte de l'Ajuntament a
la Caixa de Pensions, i un altra, en data 7.05.2004, mitjançant un càrrec
efectuat al seu compte per rebut domiciliat, segons justificants que aporta
juntament amb la reclamació.
L'interessada sol.licita a l'Ajuntament que li
retorni l'import que ha ingressat de més.
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Efectuades les oportunes comprovacions, s'ha constatat que efectivament la
reclamant ha ingressat per duplicat a l'Ajuntament la mateixa liquidació i quota
tributària, per idèntic concepte, període i import.
De conformitat amb el que estableix l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar la reclamació de la Sra. Teresa Aubà Llop i retornar-li
l'import de 99,15€ que ha satisfet de més a l'Ajuntament, en concepte de taxa
municipal pel servei d'escorxador, mes de març 2004.
SEGON: Notificar el present acord a l'interessada, pel seu coneixement i als
efectes escaients.
C) Reclamació de la Sra. Maria Teresa Pellisa Cuella.
En data 27.4.2004 la Sra. Maria Teresa Pellisa Cuella ha presentat un escrit a
l'Ajuntament pel qual exposa que se li va atorgar autorització per a connectar a
la xarxa municipal de clavegueram per l'immoble emplaçat al c. Pla d'en
Senyor, núm. 3 i que també se li ha practicat la liquidació de taxes
corresponent. L'interessada sol.licita que s'anul·li la liquidació practicada ja
que per efectuar la connexió a la xarxa de clavegueram, va tenir que efectuar al
seu càrrec diverses actuacions en la xarxa general que han suposat una millora
en la xarxa municipal de clavegueram.
Un cop efectuades les oportunes comprovacions;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar la reclamació de la Sra. Maria Teresa Pellisa Cuella i anul·lar
la liquidació núm. 262/04, d'import 115,09€ practicada a l'interessada per
connexió a la xarxa municipal de clavegueram per l'immoble emplaçat al c. Pla
d'en Senyor, núm. 3,
perquè per materialitzar la connexió, prèviament va
realitzar al seu càrrec diversos treballs que han suposat una millora de la xarxa
general municipal, en benefici de l'interès general.
SEGON: Notificar el present acord a l'interessada pel seu coneixement i als
efectes escaients.
TERCER: Aplicar idèntic criteri en altres supòsits de característiques similars.
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Assumptes d'Obres Públiques:
4) Sol·licituds de llicències urbanístiques.
Obres menors:
Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s’esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l’emplaçament assenyalat;
Vistos en el seu cas, els projectes i altra documentació tècnica presentada pels
promotors, obrant a llurs expedients d'obres;
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa:
Vistos els articles 179 a 181 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme i 81
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis del ens locals;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1: Atorgar a la Sra. Maria Teresa Jornet Escudé, llicència municipal per a
l'enderrocament d'una paret del recinte de l'estació per ampliar el local on està
ubicat el bar-cafeteria de l'Estació d'Autobusos emplaçada a l'av. Catalunya,
s/núm. de Gandesa, de conformitat amb l'expedient d'obres núm. 163/03, amb
plena subjecció a la legislació urbanística i a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi.
2: Atorgar al Sr. Josep Ubalde Arellano, llicència municipal per a enmosaicar
el lavabo i la cuina de l'edifici emplaçat al c. Carnisseries, núm. 18, de
Gandesa, de conformitat amb l'expedient d'obres núm. 30/04, amb plena
subjecció a la legislació urbanística i a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi.
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3. Atorgar al Sr. Jordi Solé Espinet, llicència municipal per a pintar la façana
de l'edifici emplaçat al c. Costumà, núm. 7, de Gandesa, de conformitat amb
l'expedient d'obres núm. 31/04, amb plena subjecció a la legislació urbanística
i a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi.
4. Atorgar al Sr. Joaquin Vicente Alcoverro, llicència municipal per a reformar
la cuina de la vivenda emplaçada al c. Major, núm. 12, 1er. 1ª, de Gandesa, de
conformitat amb l'expedient d'obres núm. 37/04, amb plena subjecció a la
legislació urbanística i a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi.
5. Atorgar al Sr. Josep Oriol Costal, llicència municipal per a reformar la cuina
de la vivenda emplaçada a l'av. València, núm. 16, de Gandesa, de conformitat
amb l'expedient d'obres núm. 41/04, amb plena subjecció a la legislació
urbanística i a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi.
6. Atorgar a l'empresa "Endesa Distribución Eléctrica, SL" llicència municipal
per a dur a terme l'estesa de 250 m. de cable subterrani 0,6/1kV, des de C.T.
XW025 "Gandesa" existent, fins a conversions subterrànies a efectuar,
afectant el subsòl del c. Manel Bardí Gil, c. Reis Catòlics, c. Pau Casals i c.
Ramón Berenguer IV, de Gandesa, de conformitat amb l'expedient d'obres
núm. 46/04, amb plena subjecció a la legislació urbanística i a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi, condicionada al compliment de les
següents determinacions:
1) A fi de donar compliment al que disposa l'Ordre TIC/341/2003, de 22 de
juliol, abans de començar l'obra haurà de disposar de l'acta de control
d'aquesta, ja que afecta el subsòl amb una longitud de més de 250 ml de rasa
en vorera i carrer.
2) Un cop finalitzades les obres, s'hauran de deixar les voreres i la calçada
afectades en perfecte estat.
3) Per garantir aquesta obligació, el titular de la llicència haurà de dipositar a
l'Ajuntament, abans de començar les obres, una garantia per import de
900,00€, que serà retornada una vegada finalitzades aquestes, previ informe
tècnic que constati que els béns de domini públic afectats, s'han restablert al
seu estat anterior.
7. Atorgar a la Sra. Maria José Berbis Sabaté, llicència municipal per a
restaurar 24 m2 de la coberta de l'edifici emplaçat al c. Iriarte, núm. 16, de
Gandesa, de conformitat amb l'expedient d'obres núm. 54/04, amb plena
subjecció a la legislació urbanística i a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi, condicionada al compliment de les següents determinacions:
-La coberta haurà de ser de teula àrab.
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8. Atorgar a l'empresa "Endesa Distribución Eléctrica, SL", llicència municipal
per a dur a terme l'estesa de 25 m. de cable subterrani 0,6/1kV, des de C.T.
XW384 "Planes" existent, fins a Caixa de Seccionament i C.G.P. a instal·lar,
afectant el subsòl del carrer A del Polígon Industrial "la Plana", de Gandesa,
de conformitat amb l'expedient d'obres núm. 57/04, amb plena subjecció a la
legislació urbanística i a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi,
condicionada al compliment de les següents determinacions:
1) A fi de donar compliment al que disposa l'Ordre TIC/341/2003, de 22 de
juliol, abans de començar l'obra haurà de disposar de l'acta de control
d'aquesta, ja que afecta el subsòl amb una longitud de més de 25 ml de rasa
en vorera i carrer.
2) Un cop finalitzades les obres, s'hauran de deixar les voreres i la calçada
afectades en perfecte estat.
3) Per garantir aquesta obligació, el titular de la llicència haurà de dipositar a
l'Ajuntament, abans de començar les obres, una garantia per import de
300,00€, que serà retornada una vegada finalitzades aquestes, previ informe
tècnic que constati que els béns de domini públic afectats, s'han restablert al
seu estat anterior.
9. Atorgar al Sr. Leandro Vidal Piqué, llicència municipal per a canviar les
portes de la vivenda emplaçada a l'av. València, núm. 13, 1er. de Gandesa, de
conformitat amb l'expedient d'obres núm. 63/04, amb plena subjecció a la
legislació urbanística i a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi.
10. Atorgar al Sr. Josep Vandellòs Domènech, llicència municipal per a pintar
la façana de l'edifici emplaçat al c. Marià Fortuny, núm. 6, de Gandesa, de
conformitat amb l'expedient d'obres núm. 67/04, amb plena subjecció a la
legislació urbanística i a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi.
11. Atorgar al Sr. Miquel Bauló Solé, llicència municipal per a rehabilitar
l'interior i canviar 39 m2 de la coberta de l'edifici emplaçat al c. Castell, núm.
11, de Gandesa, de conformitat amb l'expedient d'obres núm. 73/04, amb
plena subjecció a la legislació urbanística i a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi,
condicionat al compliment de les següents
determinacions:
-La coberta haurà de ser a dues vessants i de teula.
12. Atorgar a la Sra. Anna Tarragó Clua, llicència municipal per a arranjar la
façana de l'edifici emplaçat a l'av. Catalunya, núm. 11, de Gandesa, de
conformitat amb l'expedient d'obres núm. 77/04, amb plena subjecció a la
legislació urbanística i a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi.
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13. Atorgar a la Sra. Montserrat Mateu Amades, llicència municipal per a fer
una rampa al garatge de l'edifici emplaçat al c. Sense Sol, núm. 4, de Gandesa,
de conformitat amb l'expedient d'obres núm. 78/04, amb plena subjecció a la
legislació urbanística i a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi.
14. Atorgar al Sr. Ramón Pedrola Boix, llicència municipal per a canviar la
cuina i el mosaic de l'edifici emplaçat al c. Pavia, núm. 7, de Gandesa, de
conformitat amb l'expedient d'obres núm. 79/04, amb plena subjecció a la
legislació urbanística i a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi.
15. Atorgar a la Sra. Maria Teresa Jornet Escudé, llicència municipal per a
restaurar la façana i canviar les portes de l'edifici emplaçat al c. Germandat,
núm. 11, de Gandesa, de conformitat amb l'expedient d'obres núm. 81/04,
amb plena subjecció a la legislació urbanística i a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi, condicionada al compliment de les següents
determinacions:
-Les obres es realitzaran sense modificar les dimensions dels buits existents en
la façana.
16. Atorgar al Sr. Joaquin Jornet Blanch, llicència municipal per a reformar
envans, fer paviment i canviar mosaic a l'edifici emplaçat al c. Santa Anna,
núm. 4, de Gandesa, de conformitat amb l'expedient d'obres núm. 82/04, amb
plena subjecció a la legislació urbanística i a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi.
SEGON: Aprovar les liquidacions provisionals de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i de la taxa municipal per l'atorgament de la llicència
urbanística i expedició de documents a practicar als promotors esmentats, de
conformitat amb l'establert a les ordenances fiscals municipals núms. 3, 5 i 7,
respectivament,
determinant que a la vista de les obres realitzades
efectivament i del seu cost real efectiu, l'Ajuntament modificarà, si és el cas, la
base imposable i practicarà les liquidacions definitives corresponents.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb les llicències
atorgades, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de
normes urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes
de seguretat establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient.
Tota variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de
l'Ajuntament.
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3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) Les llicències s'atorguen salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podran invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat
civil o penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les
activitats a la que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/97, de 29 d'octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d'alçada.
7)
Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l'execució de les obres s'afecten elements de mobiliari
urbà (punts de l'enllumenat públic, faroles, bancs, etc), un cop acabades, el
promotor s'haurà de fer càrrec de restablir-los.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a les llicències atorgades, tindrà lloc en
un termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de les llicències es produirà pel transcurs dels terminis
esmentats sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat.
També es produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi
el dotze mesos.
5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
CINQUÈ: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal per l'ocupació de la via
pública amb eines i materials de construcció, practicades als promotors
relacionats, de conformitat amb les sol·licituds per ells presentades i
l'ordenança fiscal aplicable.
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Obres majors:
Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s’esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l’emplaçament assenyalat;
Vistos en el seu cas, els projectes i altra documentació tècnica presentada pels
promotors, obrant a llurs expedients d'obres;
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa:
Vistos els articles 179 a 181 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme, 81
del Decret 179/93, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis del ens locals;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Atorgar al Sr. Ginés Cintas Guzmán, llicència urbanística per a realitzar
obres consistents en l'ampliació (superfície de l'ampliació: 50,13 m2) de la
planta baixa d'un magatzem existent, destinat a l'activitat agrícola, emplaçat a
la parcel·la 58 del polígon 6 del TM de Gandesa, amb estricta subjecció a les
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la legislació urbanística
vigent i al projecte tècnic aportat pel promotor, obrant a l'expedient d'obres
núm. 19/2004.
2. Atorgar al Sr. Ramón Jaén Oliver, llicència urbanística per a realitzar la
construcció d'un magatzem de tres plantes, amb una superfície construïda total
de 306 m2, al c. Font de Dalt, núm. 8, de Gandesa, amb estricta subjecció a
les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la legislació urbanística
vigent i al projecte tècnic aportat pel promotor, obrant a l'expedient d'obres
núm. 44/2004, condicionada al compliment de les següents determinacions:
-La present llicència resta subjecte a les mateixes condicions establertes a la
llicència municipal d'obres atorgada per l'Ajuntament Ple en data 17 de març de
1992 i corresponent a l'expedient 23/1992, caducada per no haver-se executat
les obres en el termini establert a les Normes Subsidiàries de Planejament
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-S'haurà d'aportar la documentació tècnica oportuna quan es canviï l'ús de
l'edifici.
-En cas d'establir-hi una activitat, s'haurà d'obtenir prèviament la corresponent
llicència municipal i donar compliment a l'establert a la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental, al Reglament
que la desenvolupa i resta de normativa aplicable.
-Els usos permesos a l'edifici únicament seran els establerts a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi.
3.
Atorgar al Sr. Joaquim Mora Lobo, llicència urbanística per a realitzar
obres consistents en l'enderroc d'un edifici entre mitgeres emplaçat al c. Sant
Quintí, núm. 15, de Gandesa,
amb estricta subjecció a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi, a la legislació urbanística vigent i al
projecte tècnic aportat pel promotor, obrant a l'expedient d'obres núm. 47/2004.

4.
Atorgar al Sr. Josep Maria Samper Antolí, llicència urbanística per a
rehabilitar la coberta de l'edifici emplaçat a l'av. d'Aragó, núm. 6, de Gandesa,
amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi,
a la legislació urbanística vigent i al projecte tècnic aportat pel promotor, obrant
a l'expedient d'obres núm. 50/2004, condicionada al compliment de les
següents determinacions;:
-L'obra s'haurà d'ajustar a les condicions assenyalades per la Demarcació de
Carreteres de l'Estat a Catalunya.
5.
Atorgar als Srs. Jordi Ordeix Rabasa i Míriam Puey Blanch, llicència
urbanística per a realitzar obres consistents en la construcció d'un edifici de tres
plantes per a la creació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres, al solar
emplaçat al c. Méndez Núñez, núm. 55, de Gandesa, amb estricta subjecció a
les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi,
a la legislació
urbanística vigent i al projecte tècnic aportat pel promotor, obrant a l'expedient
d'obres núm. 61/2004,
condicionada al compliment de les següents
determinacions:
-Els cossos sortints hauran d'estar separats com a mínim un (1) metre de les
parets mitgeres dels veïns.
6. Atorgar als Srs. Xavier Bedòs Folqué i Belen Miralles Castel, llicència
urbanística per a realitzar l'elevació de dues plantes en edifici existent, per a la
creació d'un habitatge, a la Ctra. de Vilalba, núm. 25, de Gandesa, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la
legislació urbanística vigent i al projecte tècnic aportat pel promotor, obrant a
l'expedient d'obres núm. 70/2004, condicionada al compliment de les següents
determinacions:
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-Els cossos sortints hauran d'estar separats com a mínim un (1) metre de les
parets mitgeres dels veïns.
-Abans de començar les obres haurà de disposar de l'autorització prèvia del
Servei de Carreteres de la Diputació de Tarragona, ja que l'emplaçament de
l'obra és zona d'influència de la Ctra. TV-7231, de Gandesa a Vilalba dels Arcs.
7. Atorgar al Sr. Llorenç Morellon Bauló, llicència urbanística per a realitzar
obres consistents en la construcció d'un magatzem en planta baixa entre
mitgeres, al solar emplaçat a l'av. Franquet, núm. 23, de Gandesa, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la
legislació urbanística vigent i al projecte tècnic aportat pel promotor, obrant a
l'expedient d'obres núm. 74/2004, condicionada al compliment de les següents
determinacions:
1) La coberta podrà ésser de teula ceràmica, amb dues vessants almenys.
S'admetrà terrat pla.
2) A les cantonades, quan no es detalli res en els plànols d'ordenació i
solament en planta baixa, s'haurà de recular l'edificació de nova planta seguint
la corda que uneix els punts de tangència de les dues alineacions amb una
circumferència d'1,50 metres de radi.
8.
Atorgar a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (I.R.T.A.),
llicència urbanística per a realitzar obres consistents en la construcció d'un
cobert per a maquinària agrícola, de 187,25 m2 de superfície construïda, a
emplaçar a la parcel·la 238 del polígon 5 del TM de Gandesa, amb estricta
subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la legislació
urbanística vigent i al projecte tècnic aportat pel promotor, obrant a l'expedient
d'obres núm. 75/2004,
condicionada al compliment de les següents
determinacions:
-Els paraments de l'edificació s'hauran de lliscar.
-La coberta ha de ser de materials no reflectants i amb pendent inferior al 30%.
9. Atorgar a la Sra. Anna Sabaté Jornet, llicència urbanística per a realitzar la
construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres, composta de planta baixa
i dues (2) plantes pis, amb una superfície construïda total de 478,70 m2, al
solar emplaçat al c. Pla d'en Senyor, núm. 2, de Gandesa, amb estricta
subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la
legislació urbanística vigent i al projecte tècnic aportat pel promotor, obrant a
l'expedient d'obres núm. 76/2004, condicionada al compliment de les següents
determinacions:
-Els cossos sortints hauran d'estar separats com a mínim un (1) metre de les
parets mitgeres dels veïns.
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SEGON: Aprovar les liquidacions provisionals de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i de la taxa municipal per l'atorgament de la llicència
urbanística i expedició de documents a practicar als promotors esmentats, a
excepció de l'IRTA, de conformitat amb l'establert a les ordenances fiscals
municipals núms. 3, 5 i 7, respectivament, determinant que a la vista de les
obres realitzades efectivament i del seu cost real efectiu, l'Ajuntament
modificarà, si és el cas, la base imposable i practicarà les liquidacions
definitives corresponents.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb les llicències
atorgades, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) Les llicències s'atorguen salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercer
i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal
en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la que la
mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/97, de 29 d'octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries pels
treballs d'alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l'execució de les obres s'afecten elements de mobiliari urbà
(punts d'enllumenat públic, faroles, bancs, etc), un cop acabades, el promotor
s'haurà de fer càrrec de restablir-los.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a les llicències atorgades, tindrà lloc en
un termini màxim de dotze mesos.
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2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de les llicències es produirà pel transcurs dels terminis
esmentats sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat.
També es produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el
dotze mesos.
5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
CINQUÈ: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal per l'ocupació de la via
pública amb eines i materials de construcció, practicades als promotors
relacionats, de conformitat amb les sol·licituds per ells presentades i
l'ordenança fiscal aplicable.
SISÈ: Estimar la petició de l'I.R.T.A. i en virtut del conveni de col.laboració
establert entre aqueix ens i l'Ajuntament, aprovat per la Corporació Municipal
en sessió de data 20 de juny de 2002, no practicar cap liquidació tributària per
la llicència urbanística atorgada.
SETÈ:
Requerir a l'empresa TRADIA, SA perquè aporti la documentació
tècnica preceptiva necessària per tramitar la seva sol·licitud de llicència, segons
informe tècnic obrant a l'expedient d'obres núm. 66/2004.
VUITÈ:
Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua que emeti un informe
respecte la sol·licitud de l'empresa CAMPSA Estaciones de Servicio, S.A., per
abocar les aigües residuals de l'Estació de Servei emplaçada la Ctra. N-420,
p.q. 800,4, TM de Gandesa, segons documentació tècnica obrant a l'expedient
d'obres núm. 71/2004.
Sol·licitud de llicència urbanística de l'empresa "Aceites y Grasas 2000, SL"
(Expedient d'obres 10/2004).
L'empresa "Aceites y Grasas 2000, SL" ha sol·licitat llicència urbanística per a
enderrocar un edifici existent a la pl. de l'Església, núm. 12, de Gandesa,
compost de planta baixa i tres pisos (PB+3) i nova construcció al solar
resultant, d'un edifici plurifamiliar d'igual número de plantes (Expedient d'obres
10/2004).
Considerant que l'edifici a enderrocar afecta als porxos de la plaça de
l'Església, que són del segle XIX i consten inventariats a les fitxes del Servei de
Patrimoni Arquitectònic dels Serveis Territorials de Cultura com a elements
d'interès històric i cultural, la Junta de Govern Local en sessió de data 4 de
març de 2004 va acordar trametre un exemplar del projecte aportat pel
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promotor i còpia de l'expedient administratiu incoat al Serveis Territorials de
Cultura, a fi que informés al respecte, com a tràmit previ a l'atorgament de la
llicència urbanística.
Tanmateix la Junta de Govern Local va acordar sol·licitar al Departament de
Cultura l'emissió d'un informe sobre les actuacions que s'haurien de realitzar
per a la reconstrucció dels porxos de la plaça de l'Església i l'elaboració d'una
proposta de la normativa que hauria de regir totes les obres i actuacions que es
fessin a la mateixa zona.
En data 17 de maig de 2004, es va rebre l'informe sol·licitat, de caràcter
desfavorable, no vinculant i obrant a l'expedient.
Posteriorment, el promotor ha aportat un certificat tècnic signat per l'arquitecte
redactor del projecte inicial, en el qual es fa constar que s'han efectuat diverses
modificacions per atendre les determinacions i suggeriments del Departament
de Cultura de la Generalitat.
Vist l'informe emès al respecte pel Tècnic Municipal i per Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa;
Vistos els articles 179 i 180 de la Llei 2/2002, de 14 de març d'Urbanisme, 81
del Decret 179/93, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals i disposicions concordants;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
PRIMER:
Atorgar a l'empresa "Aceites y Grasas 2000, SL", llicència
urbanística per a enderrocar un edifici existent a la pl. de l'Església, núm. 12,
de Gandesa, compost de planta baixa i tres pisos (PB+3) i nova construcció al
solar resultant, d'un edifici plurifamiliar d'igual número de plantes, amb estricta
subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la
legislació urbanística vigent i al projecte tècnic i modificat posterior aportats pel
promotor, obrant a l'expedient d'obres núm. 10/2004,
condicionada al
compliment de les següents determinacions:
1) S'haurà de mantenir i consolidar l'estructura dels porxos.
2) S'hauran de reparar les pedres dels porxos que estiguin en mal estat.
3) Els remats de les bigues de fusta del sostre dels porxos hauran de ser
similars a les existents actualment.
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4) El revolto haurà de ser també el més assimilat possible a l'existent.
5) Atesa la importància de la façana dels porxos i també la de l'interior
d'aquests, cal conservar la pedra arenisca i també s'ha de conservar un
acabat tradicional unitari del sostre del porxo.
6) Cal conservar l'estructura de buit i ple tradicionals de les obertures de la
façana, evitant obertures de grans dimensions, predominant la verticalitat de
les obertures, amb acabats i coloracions tradicionals.
7) El remat de les façanes ha de ser amb teula amb els diferents acabats
tradicionals, cornisa, rajola manual o fusta.
8) S'ha de donar un acabat amb teula a la coberta, sent possible un
aprofitament de la planta golfa en la part posterior, deixant si cal alguna
terrassa encabida dins del volum d'aquesta.
SEGON: Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i de la taxa municipal per l'atorgament de la llicència
urbanística a practicar al promotor esmentat, de conformitat amb l'establert a
les ordenances fiscals municipals núms. 3, 5 i 7, respectivament, determinant
que la vista de les obres realitzades efectivament i del seu cost real efectiu,
l'Ajuntament modificarà si és el cas, la base imposable i practicarà la liquidació
definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
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6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/97, de 29 d'octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries pels
treballs d'alçada.
7)
Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l'execució de les obres s'afecten elements de mobiliari urbà
(punts d'enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s'haurà de fer càrrec de restablir-los.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
CINQUÈ: Aprovar la liquidació de taxes que ha de satisfer el promotor en
concepte de taxa per ocupació del domini públic, de conformitat amb
l'ordenança fiscal aplicable.
Sol·licitud de llicència urbanística del Sr. Juan José Clua Viña (Expedient
d'obres núm. 58/2004).
El Sr. Joan Josep Clua Viña ha sol·licitat llicència urbanística per a construir un
edifici de dues plantes (PB coberta + P1ª), destinat a habitatge unifamiliar entre
mitgeres, al c. Mare de Déu de la Fontcalda, s/núm. de Gandesa (Expedient
d'obres 58/2004).
Les obres s'han d'efectuar en unes parcel·les ubicades a la Unitat d'Actuació
núm. 4, que no han adquirit encara la condició de solar definida a l'article 41
de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme.
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No obstant això, l'article 77 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, estableix que en sòl urbà
s'admet, d'acord amb l'article 41 de la Llei, que les obres d'edificació siguin
simultànies a les d'urbanització. L'atorgament de llicència d'edificació abans
d'assolir la parcel·la la condició de solar, ajustada a les determinacions del pla
d'ordenació urbanística municipal o dels planejament derivat, és possible quan
concorren els requisits que estableix l'apartat 1er. de l'article 77 del Decret
esmentat.
En aquest sentit, el projecte de reparcel.lació de la Unitat d'Actuació núm. 4
s'ha aprovat definitivament, s'ha tramès a la Comissió Territorial d'Urbanisme
de les Terres de l'Ebre perquè en tingui coneixement i s'ha tramès al Registre
de la Propietat de Gandesa per procedir a la seva inscripció.
Per altra part, el projecte d'urbanització de la Unitat d'Actuació núm. 4 resta
també aprovat amb caràcter definitiu.
Tanmateix, el promotor de les obres s'ha compromès per escrit en el moment
de demanar la llicència a no utilitzar l'edificació fins a l'acabament de les obres
d'urbanització que atorguin als terrenys la condició de solars, d'acord amb el
que estableix l'article 29 de la Llei, així com a fer constar aquest compromís
tant en les transmissions de la propietat com en les cessions de l'ús de tota
l'edificació o de parts d'aquesta, condicionant-les a la subrogació per part de
l'adquirent o cessionari.
Igualment s'ha de considerar que les obres d'urbanització estan garantides per
l'afectació real de les parcel·les resultants de la reparcel.lació.
Atès que segons estableix l'article 77.1b) l'Ajuntament pot autoritzar la
simultaneïtat de les obres d'urbanització i d'edificació, si són compatibles, amb
l'audiència prèvia a una altra administració urbanística actuant, si s'escau, i a
l'empresa contractista;
Atès que en aquest sentit no hi hagut cap oposició;
Vist l'informe emès al respecte pel Tècnic Municipal i per Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa;
Vistos els articles 179 i 180 de la Llei 2/2002, de 14 de març d'Urbanisme, 81
del Decret 179/93, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals i disposicions concordants;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
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LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1) Atorgar al Sr. Juan José Clua Viña llicència urbanística per a construir un
edifici de dues plantes (PB coberta + P1ª), destinat a habitatge unifamiliar entre
mitgeres, al c. Mare de Déu de la Fontcalda, s/núm. de Gandesa , amb plena
subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la
legislació urbanística vigent i al projecte tècnic aportat pel promotor, obrant a
l'expedient d'obres núm. 58/2004, condicionada al compliment de les següents
determinacions:
-L'edificació objecte de la present llicència no es podrà utilitzar fins a
l'acabament de les obres d'urbanització que atorguin als terrenys la condició de
solars, d'acord amb el que estableix l'article 29 de la Llei 2/2002, de 14 de
març, d'Urbanisme.
Aquesta condició s'haurà de fer constar tant en les transmissions de la
propietat com en les cessions de l'ús de tota l'edificació o de parts d'aquesta,
condicionant-les a la subrogació per part de l'adquirent o cessionari.
-Les condicions imposades en la llicència urbanística sobre les finques
registrals determinades, s'han de fer constar en el Registre de la Propietat,
d'acord amb la normativa aplicable, mitjançant la certificació de l'acord
administratiu i instància del propietari.
2) Determinar que l'executivitat de la llicència d'edificació resta condicionada a
què s'acrediti la constància d'aquestes condicions en el Registre de la Propietat
de Gandesa.
SEGON: Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i de la taxa municipal per l'atorgament de la llicència
urbanística a practicar al promotor esmentat, de conformitat amb l'establert a
les ordenances fiscals municipals núms. 3, 5 i 7, respectivament, determinant
que la vista de les obres realitzades efectivament i del seu cost real efectiu,
l'Ajuntament modificarà si és el cas, la base imposable i practicarà la liquidació
definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
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2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/97, de 29 d'octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries pels
treballs d'alçada.
7)
Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l'execució de les obres s'afecten elements de mobiliari urbà
(punts d'enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s'haurà de fer càrrec de restablir-los.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
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CINQUÈ: Aprovar la liquidació de taxes que ha de satisfer el promotor en
concepte de taxa per ocupació del domini públic, de conformitat amb
l'ordenança fiscal aplicable.
SISÈ: Notificar el present acord al promotor i al Registre de la Propietat de
Gandesa,
respectivament,
pel seu coneixement i als efectes legals
corresponents.
Sol·licitud de llicència urbanística de l'empresa "Font de Dalt, SL" (Expedient
d'obres núm. 85/2003):
Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s’esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l’emplaçament assenyalat;
Vistos en el seu cas, els projectes i altra documentació tècnica presentada pels
promotors, obrant a llurs expedients d'obres;
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa:
Vistos els articles 179 a 181 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme, 81
del Decret 179/93, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis del ens locals;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
En concordança amb la proposta de resolució de la Junta de Govern Local de
data 4 de març de 2004 i considerant que l'expedient de llicència ambiental es
resoldrà favorablement en aquesta mateixa sessió per haver-se tramitat
ambdós expedients de forma simultània;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA amb l'abstenció del Regidor
Municipal Sr. Manel Vidal Salvadó:
PRIMER: Atorgar a l'empresa "Font de Dalt, SL" (CIF B-43717107), llicència
urbanística per a construir un edifici compost de planta semisoterrada i planta
baixa, a emplaçar al c. Pou Nou, núm. 38, de Gandesa, destinat a centre
termal i terapèutic, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi, a la legislació urbanística vigent i al projecte tècnic
aportat pel promotor, obrant a l'expedient d'obres núm. 85/2003.
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SEGON: Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i de la taxa municipal per l'atorgament de la llicència
urbanística i expedició de documents a practicar al promotor esmentat, de
conformitat amb l'establert a les ordenances fiscals municipals núms. 3, 5 i 7,
respectivament, determinant que la vista de les obres realitzades efectivament
i del seu cost real efectiu, l'Ajuntament modificarà si és el cas, la base
imposable i practicarà la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/97, de 29 d'octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries pels
treballs d'alçada.
7)
Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l'execució de les obres s'afecten elements de mobiliari urbà
(punts d'enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s'haurà de fer càrrec de restablir-los.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
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2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
Sol.licituds de l'empresa "Endesa Distribución Eléctrica, SL" de devolució de
garanties dipositades per obres executades.
En data 1 de juny de 2004 l'empresa "Endesa Distribución Eléctrica, SL" ha
presentat un escrit pel qual exposa que va constituir a favor de l'Ajuntament
una garantia (aval bancari) per import de 300,00€ a fi de respondre de la
correcta execució de les obres d'estesa de 107 m. de cable subterrani, afectant
el subsòl del c. Vilalba dels Arcs, c. Joan Perucho i pl. Francesc Serres, de
Gandesa, donant compliment a una de les condicions establertes a la llicència
urbanística atorgada en data 10 de novembre de 2003 (Expedient d'obres núm.
153/03). L'interessada exposa que han finalitzat les obres i demana que se li
retorni la garantia dipositada.
En la mateixa data l'empresa esmentada ha presentat un altre escrit pel qual
exposa que va constituir a favor de l'Ajuntament una garantia per import de
300,00€, a fi de respondre de la correcta execució de les obres d'estesa de 18
m de cable subterrani, afectant el carrer C del Polígon Industrial "la Plana" de
Gandesa, donant compliment a una de les condicions establertes a la llicència
urbanística atorgada en data 10 de novembre de 2003 (Expedient d'obres núm.
164/03). L'interessada exposa que han finalitzat les obres i demana que se li
retorni la garantia dipositada.
Fet avinent l'informe emès al respecte pel Tècnic Municipal, en el qual es
constata que els vials i elements públics afectats s'han deixat en bon estat i que
es poden retornar les garanties dipositades;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Retornar a l'empresa "Endesa Distribución Eléctrica, SL" l'aval
bancari que va constituir a favor de l'Ajuntament, per import de 300,00€ per
donar compliment a les condicions establertes a la llicència urbanística
atorgada en data 10.11.2003, segons l'expedient d'obres núm. 153/03.
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SEGON: Retornar a la mateixa empresa l'aval bancari que va constituir a favor
de l'Ajuntament, per import de 300,00€ per donar compliment a les condicions
establertes a la llicència urbanística atorgada en data 10.11.2003, segons
l'expedient d'obres núm. 164/03.
TERCER: Notificar el present acord a l'interessada, pel seu coneixement i als
efectes escaients.
Expedients d'obres resolts per Decret de l'Alcaldia-Presidència.
La Junta de Govern Local, va acordar per unanimitat, ratificar íntegrament les
resolucions dictades per l'Alcaldia-Presidència, d'atorgament de les següents
llicències urbanístiques:
_______________________________________________________________
Exp. núm. Promotor
Tipus d'obra
Emplaçament
_______________________________________________________________
32/2004
J.Bpta. Alcoverro Maní
Restaurar façana, canviar marcs, etc C. St. Antoni, 30
36/2004
Supermercat Terra Alta SL Reforma local per act. de supermercat Av. Aragó, 39
38/2004
Carme Cárdenas Medina Reforma de local per activitat de bar-rest. Germandat 28
42/2004
Llorenç Morellon Bauló Enderroc d'edifici
Av. Franquet, 21
49/2004
Mateu Aubà Galano
Canviar cuina i pintar façana
C. Iriarte, 29
56/2004
Carme Valls Alcoverro
Pintar façana edifici
C. Set Sitis, 27
____________________________________________________________________________

Sol·licituds d'autorització per a connectar a la xarxa municipal de
clavegueram.
Vistes les peticions efectuades pels promotors que tot seguit s'esmenten, per a
connectar a la xarxa municipal de clavegueram pels immobles emplaçats als
llocs que així mateix es relacionen;
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Estimar la petició dels Srs. Manel Vidal Pallarès i Mònica Miró Rullo i
atorgar-los-hi autorització per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram
per l'immoble emplaçat al c. Font de Dalt, núm. 13 de Gandesa, segons
l'expedient d'obres núm. 35/2004, condicionada al compliment de les següents
determinacions:
-Les obres necessàries per a la connexió aniran a càrrec dels peticionaris.
-Els promotors hauran de deixar el paviment del carrer i les voreres en bon
estat.
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2. Estimar la petició de l'empresa "Supermercats Terra Alta, SL" i atorgar-li
autorització per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram per l'immoble
emplaçat a l'av. d'Aragó, núm. 39 de Gandesa, segons l'expedient d'obres
núm. 48/2004, condicionada al compliment de les següents determinacions:
-Les obres necessàries per a la connexió aniran a càrrec del peticionari.
-El promotor haurà de deixar el paviment del carrer i les voreres en bon estat.
3. Estimar la petició del Sr. Rosendo Ráfales Jornet i atorgar-li autorització per
a connectar a la xarxa municipal de clavegueram per l'immoble emplaçat al
polígon 15, parcel·la 217, TM de Gandesa, segons l'expedient d'obres núm.
55/2004, condicionada al compliment de les següents determinacions:
-Les obres necessàries per a la connexió aniran a càrrec del peticionari.
-Ha de sol·licitar l'autorització dels veïns afectats pel pas de les canonades.
-Ha de col·locar un pou de registre a la xarxa de clavegueram cada 50 metres.
SEGON: Determinar que les llicències s'entenen atorgades salvant el dret de
propietat i sens perjudici de tercers i no podran ser invocades per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de llurs activitats.
TERCER: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal devengades per les
autoritzacions atorgades, segons l'ordenança fiscal aplicable.
Sol·licituds d'autorització per a connectar a la xarxa d'abastament d'aigua.
Vistes les peticions efectuades pels promotors que tot seguit s'esmenten, per a
connectar a la xarxa d'abastament d'aigua pels immobles emplaçats als llocs
que així mateix es relacionen;
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal;
LA JUNTA DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Estimar la petició efectuada pels Srs. Manel Vidal Pallarès i Mònica Miró
Rullo i atorgar-los-hi autorització per a connectar a la xarxa d'abastament
d'aigua potable per l'immoble emplaçat al c. Font de Dalt, núm. 13, de
Gandesa, segons l'expedient 35/2004, condicionada al compliment de les
següents determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar aniran a càrrec del peticionari.
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-El promotor haurà de deixar en bon estat el paviment del carrer i les voreres.
2. Estimar la petició efectuada per l'empresa "Supermercats Terra Alta, SL" i
atorgar-li autorització per a connectar a la xarxa d'abastament d'aigua potable
per l'immoble emplaçat a l'av. d'Aragó, núm. 39, de Gandesa, segons
l'expedient d'obres núm. 48/2004, condicionada al compliment de les següents
determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar aniran a càrrec del peticionari.
-El promotor haurà de deixar en bon estat el paviment del carrer i les voreres.
3. Estimar la petició efectuada pel Sr. Josep Álvarez Clua i atorgar-li
autorització per a connectar a la xarxa d'abastament d'aigua potable per
l'immoble emplaçat al c. Murillo, núm. 6, de Gandesa, segons l'expedient
d'obres núm. 52/2004,
condicionada al compliment de les següents
determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar aniran a càrrec del peticionari.
-El promotor haurà de deixar en bon estat el paviment del carrer i les voreres.
4. Estimar la petició efectuada pel Sr. Rosendo Ráfales Jornet i atorgar-li
autorització per a connectar a la xarxa d'abastament d'aigua potable per
l'immoble emplaçat al polígon 15, parcel·la 217, TM de Gandesa, segons
l'expedient d'obres núm. 55/2004, condicionada al compliment de les següent
determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar aniran a càrrec del peticionari.
-Ha de sol·licitar l'autorització dels veïns afectats pel pas de les canonades.
-Ha de col·locar el comptador d'aigua potable on i com indiqui l'empresa
SOREA, S.A.
5. Estimar la petició efectuada pel Sr. Juan J. Clua Viña i atorgar-li autorització
per a connectar provisionalment a la xarxa d'abastament d'aigua potable per
execució d'obres al c. Mare de Déu de la Fontcalda, núm. 26, de Gandesa,
segons l'expedient d'obres núm. 60/2004, condicionada al compliment de les
següent determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar aniran a càrrec del peticionari.
-El promotor haurà de deixar en bon estat el paviment del carrer i les voreres.
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6. Estimar la petició efectuada pel Sr. Miquel Bauló Solé i atorgar-li autorització
per a connectar a la xarxa d'abastament d'aigua potable per l'immoble emplaçat
al c. Castell, núm. 11 de Gandesa, segons l'expedient d'obres núm. 62/2004,
condicionada al compliment de les següent determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar aniran a càrrec del peticionari.
-El promotor haurà de deixar en bon estat el paviment del carrer i les voreres.
7. Estimar la petició efectuada per l'empresa "Unión Comercial Catalana, SL" i
atorgar-li autorització per a connectar a la xarxa d'abastament d'aigua potable
per a l'immoble emplaçat a l'av. Catalunya, núm. 25, de Gandesa, segons
l'expedient d'obres núm. 80/2004, condicionada al compliment de les següents
determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar, aniran a càrrec del peticionari.
-El promotor haurà de deixar en bon estat el paviment del carrer i les voreres.
SEGON: Determinar que les llicències s'entenen atorgades salvant el dret de
propietat i sens perjudici de tercers i no podran ser invocades per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de llurs activitats.
TERCER: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal devengades per les
autoritzacions atorgades, segons l'ordenança fiscal aplicable.
Sol·licituds de canvi de titularitat d'escomeses d'aigua.
Vistes les peticions efectuades pels senyors que tot seguit s'esmenten, per a
canviar la titularitat del dret d'escomesa a la xarxa d'abastament d'aigua dels
immobles que així mateix es relacionen, a fi que constin al seu nom;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Estimar la petició del Sr. José Ubalde Arellano i atorgar-li autorització per a
què consti al seu nom el dret d'escomesa a la xarxa d'abastament d'aigua
potable de l'edifici emplaçat al c. Carnisseries, núm. 18, de Gandesa (Exp.
40/2004).
2. Estimar la petició de la Sra. Maria Josefa Bauló Altés i atorgar-li autorització
per a què consti al seu nom el dret d'escomesa a la xarxa d'abastament d'aigua
potable de l'edifici emplaçat a l'av. d'Aragó, núm. 28, de Gandesa (Exp.
43/2004).
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3. Estimar la petició del Sr. Carlos F. Vilafranca Valls i atorgar-li autorització
per a què consti al seu nom el dret d'escomesa a la xarxa d'abastament d'aigua
potable de l'edifici emplaçat emplaçat al c. Sant Antoni, núm. 20, de Gandesa
(Exp. 53/2004).
4. Estimar la petició del Sr. Jordi Navarro Dalmases i atorgar-li autorització per
a què consti al seu nom el dret d'escomesa a la xarxa d'abastament d'aigua
potable de l'edifici emplaçat al c. Santa Anna, núm. 8, de Gandesa (Exp.
59/2004).
5. Estimar la petició de la Sra. Gregòria Domènech Hostau, i atorgar-li
autorització per a què consti al seu nom el dret d'escomesa a la xarxa
d'abastament d'aigua potable de l'edifici emplaçat al c. Major, núm. 7, de
Gandesa (Exp. 64/2004).
6.
Estimar la petició de l'empresa "Domènech Hostau, SL", i atorgar-li
autorització per a què consti al seu nom el dret d'escomesa a la xarxa
d'abastament d'aigua potable de l'edifici emplaçat al c. Pes Vell, núm. 14, de
Gandesa (Exp. 65/2004).
7. Estimar la petició de la Sra. Maria Jesús Ferreres Tomàs, i atorgar-li
autorització per a què consti al seu nom el dret d'escomesa a la xarxa
d'abastament d'aigua potable del pis emplaçat al c. Bassa d'en Gaire, núm. 1,
3er. 1ª de Gandesa (Exp. 69/2004).
8. Estimar la petició de l'empresa "Hotel Piqué Gabriel, SL", i atorgar-li
autorització per a què consti al seu nom el dret d'escomesa a la xarxa
d'abastament d'aigua potable de l'edifici emplaçat a l'av. Catalunya, núm. 68,
de Gandesa (Exp. 72/2004).
SEGON: Determinar que les llicències s'entenen atorgades salvant el dret de
propietat i sens perjudici de tercers i no podran ser invocades per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de llurs activitats.
TERCER: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal devengades per les
autoritzacions atorgades, segons l'ordenança fiscal aplicable.
Sol·licitud de Marbres Martí CB, de correcció d'errada en el text de la
llicència urbanística atorgada en data 1 de setembre de 1999.
En data 7 de juny de 2004 el Sr. Joan Martí Castell ha presentat un escrit a
l'Ajuntament pel qual exposa que ha detectat unes errades en el text de la
llicència urbanística que li va atorgar l'Ajuntament l'1 de setembre de 1999, per
la construcció d'una nau industrial sense activitat específica al Polígon
Industrial la Plana de Gandesa. Diu l'interessat que els errors s'han produït
per una part, en la consignació del número de la parcel·la on s'ha construït la
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nau industrial i per altra, en la transcripció del segon cognom del promotor.
L'interessat sol.licita que l'Ajuntament esmeni les errades detectades.
Efectuades les oportunes comprovacions, s'ha constatat que la Comissió de
Govern, en sessió de data 1 de setembre de 1999, va acordar atorgar a
"Marbres Martí CB", llicència d'obres per la construcció d'una nau industrial
sense activitat específica, amb emplaçament a la parcel·la 19 del Polígon
Industrial "la Plana" de Gandesa, (Expedient 88/1990).
Un cop recaptat l'informe del Tècnic Municipal , s'ha verificat que efectivament
hi ha dues errades en el text de la llicència urbanística atorgada, una que fa
referència al número de la parcel·la, que és la 20 en lloc de la 19, segons el
projecte tècnic presentat pels interessats, i l'altra, en el cognom del promotor,
que es Joan Martí Castell en lloc de Joan Martí Estell.
Atès que l'article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
determina que les administracions públiques podran esmenar en qualsevol
moment, d'ofici o a instància dels interessats, les errades materials, de fet o
aritmètiques existents en els seus actes;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Efectuar les següents esmenes a la llicència urbanística atorgada a
Marbres Martí, CB per acord de la Comissió de Govern de data 1 de setembre
de 1999:
1. On diu:
"Vist l'expedient 88/99, incoat a instància del Sr. Joan Martí Estell, en
representació de Marbres Martí, CB, en sol·licitud de llicència urbanística"
Ha de dir:
"Vist l'expedient 88/99, incoat a instància del Sr. Joan Martí Castell, en
representació de Marbres Martí, CB, en sol·licitud de llicència urbanística"
2. On diu:
"Concedir llicència d'obres a Marbre Martí, CB, per a realitzar la construcció
d'una nau industrial sense activitat específica, amb emplaçament al polígon
Industrial La Plana, parcel·la 19, de Gandesa, amb un pressupost de cinc
milions cinc-centes mil pessetes".
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Ha de dir:
"Concedir llicència d'obres a Marbre Martí, CB, per a realitzar la construcció
d'una nau industrial sense activitat específica, amb emplaçament al polígon
Industrial La Plana, parcel·la 20, de Gandesa, amb un pressupost de cinc
milions cinc-centes mil pessetes".
SEGON: Anotar les esmenes al Llibre de Registre d'Obres i incorporar una
certificació del present acord a l'expedient d'obres núm. 88/99.
TERCER: Notificar el present acord als interessats, pel seu coneixement i als
efectes escaients.
5) Aprovació si s'escau, de certificacions d'obres municipals.
A) Obres d'arranjament de les vores del riu Canaletes i col·locació senyals
d'orientació i plafons informatius al camí d'accés al Balneari de la Fontcalda.
Vista la certificació d'obres núm. 2 de les obres d'Arranjament de les vores del
riu Canaletes i col·locació de senyals d'orientació i plafons informatius a camí
d'accés al Balneari de la Fontcalda, signada pel Tècnic Municipal i d'import
21.985,36€;
Atès que les obres són executades per l'empresa contractista "Construccions
ANNA, SCCL" i són subvencionades per la Direcció General de Boscos i
Biodiversitat de la Generalitat;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la certificació d'obres de referència.
SEGON: Autoritzar el seu pagament a l'empresa contractista amb càrrec a la
partida núm. 601.01/5.3 (PT03) del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Trametre'n un exemplar a la Direcció General de Boscos i
Biodiversitat, a fi de justificar i percebre la subvenció atorgada per a aquesta
inversió.
QUART: Ratificar íntegrament el Decret de l'Alcaldia-Presidència de data 24
d'abril de 2004, d'aprovació de la certificació d'obres esmentada.
B) obres d'urbanització del carrer Font de Dalt, 1ª fase.
Vista la certificació d'obres núm. 3 i darrera de les obres d'urbanització del c.
Font de Dalt, 1ª fase, signada pel Tècnic Director de l'obra, Sr. Lluís Millán i
d'import 5.998,69€;
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Atès que les obres són executades per l'empresa "Cobra, Instalaciones y
Servicios, S.A." i són incloses en el PUOSC-2002, programa específic de la
Diputació de Tarragona;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la certificació d'obres de referència.
SEGON: Autoritzar el seu pagament amb càrrec a la partida núm. 600.01/5.1
(PT 2002) del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Trametre'n tres exemplars al Departament de Governació a fi de
justificar i percebre la subvenció atorgada per a aquesta obra.
QUART: Ratificar íntegrament la resolució de l'Alcaldia de data 5 d'abril de
2004, d'aprovació de la certificació d'obres esmentada.
6) Aprovació si s'escau, de projectes i/o memòries tècniques valorades
diverses.
a) Projecte d'Urbanització de la Unitat d'Actuació núm. 4 de les NNSSP de
Gandesa.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 4 de març de
2004, va aprovar inicialment el projecte d'Urbanització de la Unitat d'Actuació
núm. 4 de les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa, redactat per
l'arquitecte Sr. Joan Josep Gisbert Torrents i promogut per la Junta de
Compensació de la Unitat d'Actuació núm. 4.
En compliment del que determinen els articles 141 del Reial Decret 2159/1978,
de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Planejament i concordants, el
projecte aprovat es va sotmetre a informació pública per un termini d'un mes, a
efectes d'examen i de reclamacions, mitjançant sengles edictes publicats al
Butlletí Oficial de la Província núm. 72, de data 26.3.2004, al Diari Oficial de la
Generalitat núm. 4.101, de data 1.4.2004, al Diari el Punt de data 22.3.2004 i
tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, respectivament.
Durant el tràmit d'informació pública no s'ha presentat cap tipus de reclamació.
De conformitat amb el que determina la Disposició Transitòria Quarta de la Llei
2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme, els projectes d'urbanització, fins que el
planejament urbanístic no incorpori les noves determinacions sobre les obres
d'urbanització bàsiques, s'han d'ajustar a la tramitació regulada per la
normativa anterior a aquesta Llei, prescindint però, de l'informe previ de la
Comissió Territorial d'Urbanisme.
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Vistos els articles 64 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s'aprova el Text Refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria
urbanística i 141 del Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny,
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar definitivament el projecte d'urbanització de la Unitat
d'Actuació núm. 4 de les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa,
redactat per l'arquitecte Sr. Joan Josep Gisbert Torrents i promogut per la Junta
de Compensació de la UA-4.
SEGON: Trametre un exemplar del projecte aprovat i una còpia de l'expedient
administratiu a la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, per
al seu coneixement i als efectes escaients.
B) Memòria tècnica valorada de les actuacions a realitzar a les aules del CEIP
Puig Cavaller de Gandesa.
Vista la memòria tècnica valorada de les actuacions a realitzar a les aules del
CEIP Puig Cavaller de Gandesa,
consistents en la substitució de portes
d'accés i de finestres de les aules, redactada pel Tècnic Municipal i amb un
pressupost de contracta de 47.266,94€, IVA inclòs;
De conformitat amb el que estableix l'article 235.2c) 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,
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la memòria tècnica valorada de referència.
SEGON:
Sotmetre-la a informació pública pel termini d'un mes, amb el
benentès que un cop transcorregut aquest, si no es presenta cap tipus de
reclamació,
la memòria esmentada esdevindrà aprovada amb caràcter
definitiu.
TERCER: Trametre'n un exemplar al Departament d'Ensenyament de la
Generalitat juntament amb petició de què assumeixi les actuacions descrites a
la memòria aprovada.
7) Adjudicació si s'escau, del contracte d'execució de les obres
nomenades "Renovació d'escomeses de la xarxa de clavegueram", pel
sistema de concurs públic, procediment obert.
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La Comissió de Govern, en sessió de data 10.11.2003, va aprovar la memòria
tècnica valorada de les obres municipals nomenades "Renovació d'escomeses
de la xarxa de clavegueram de l'av. Franquet i de l'av. València (travessia de la
Ctra. C-43 al seu pas per Gandesa", redactada pel Tècnic Municipal Sr.
Rogelio Muñoz Guimerà i amb un pressupost de contracta de l'obra de
30.586,33€ IVA inclòs.
En data 4 de març de 2004, la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient de
contractació de les obres esmentades, amb inclusió del plec de clàusules
econòmico-administratives que ha de regir la contractació de l'obra esmentada,
pel sistema de concurs públic, procediment obert i va disposar l'obertura del
procediment d'adjudicació, convocant simultàniament concurs públic per a
l'adjudicació del contracte de referència.
L'anunci de licitació de l'obra es va fer públi al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona núm. 95 de data 24.4.2004 i al tauler d'anuncis de la Casa
Consistorial.
Durant el termini establert per a presentar les proposicions, únicament va
presentar-la l'empresa "Construccions ANNA, SCCL", la qual es compromet a
executar l'obra pel preu de 30.586,33€.
De conformitat amb el que estableixen els articles 85 a 90 del Reial
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Contractes de les Administracions Públiques, 273 i següents del
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de
Municipal i de Règim Local de Catalunya i disposicions concordants;

Decret
Llei de
Decret
la Llei

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Adjudicar a l'empresa "Construccions ANNA, SCCL" el contracte
d'execució de les obres de "Renovació de la xarxa de clavegueram de l'av.
Franquet i de l'av. València, a Gandesa" per l'import de trenta mil cinc-cents
vuitanta-sis euros i trenta-tres cèntims (30.586,33€) IVA inclòs, amb plena
subjecció al plec de clàusules econòmico-administratives que regeix la
contractació de l'obra i a la memòria tècnica valorada, aprovats ambdós per
l'Ajuntament.
SEGON: Requerir a l'empresa adjudicatària perquè constitueixi a favor de
l'Ajuntament la garantia definitiva, xifrada en l'import de 1.223,45€, i per
formalitzar el corresponent contracte administratiu.
TERCER: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 633.01/4.4
(PT2003) del Pressupost Municipal vigent.
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QUART: Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària, per al seu
coneixement i als efectes escaients.
8) Sol.licituds de diversos contractistes, de devolució de garanties
definitives per a respondre de les obligacions derivades de contractes
d'obres i subministres.
En data 9.6.2004, el Sr. Antoni Serres Isern de l'empresa "Isperd
Construccions, CB" ha presentat un escrit a l'Ajuntament, pel qual exposa
que el dia 19 d'abril de 2003 es va formalitzar l'acta de recepció de l'obra de
"Construcció d'un bloc de 36 nínxols al Cementiri Municipal" executada per la
seva empresa. Diu el peticionari que ja ha transcorregut l'any de garantia de
l'obra legalment establert i sol.licita que se li retorni la garantia definitiva que va
constituir en metàl·lic per import de 895,62€, a favor de l'Ajuntament per a
respondre de les obligacions derivades del contracte d'execució de l'obra
esmentada;
Fet avinent l'informe emès al respecte pel Tècnic Municipal, en el qual es
constata que es procedent la devolució de la garantia perquè les obres estan
en les condicions degudes;
De conformitat amb el que estableixen els articles 44 i 47.1 del Reial Decret
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Retornar al Sr. Antoni Serres Isern, de l'empresa "Isperd
Construccions, CB", la garantia definitiva que per import de 895,62€ va
constituir a favor de l'Ajuntament per a respondre de les obligacions derivades
del contracte d'execució de les obres de "Construcció d'un bloc de 36 nínxols al
Cementiri Municipal".
SEGON: Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària, per al seu
coneixement i als efectes escaients.
Assumptes de Governació:
9) Sol.licituds de llicència municipal d'activitat.
Sol.licitud del Celler Cooperatiu de Gandesa, SCCL, Exp. 24/2001.
El Celler Cooperatiu de Gandesa, SCCL" va sol·licitar a l'Ajuntament en data
28.12.2001 llicència ambiental per legalitzar una activitat ja existent,
consistent en la transformació de matèria primera vegetal, a l'av. Catalunya,
núm. 28, de Gandesa, (Expedient d'activitat núm. 24/2001).
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El promotor es va acollir a la Disposició Transitòria Segona de la Llei 3/1998,
de 27 de febrer, i mitjançant el document d'avaluació ambiental de l'activitat, va
sol·licitar la seva legalització.
Segons l'informe emès pel Tècnic Municipal, es tracta d'una activitat inclosa a
l'annex II.1, codi 7.2.b (Matèria primera vegetal d'una capacitat de producció
de productes acabats fins a 300 tones, mitjana trimestral) del Decret 136/1999,
de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració
ambiental, sotmesa per tant, al règim de llicència ambiental.
Per altra part part,
l'activitat està emplaçada en sòl urbà, en zona
d'implantació industrial (clau 5) i és compatible amb el planejament urbanístic i
usos establerts a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi.
De conformitat amb el que determinen els articles 41.4, 42 i 44 del Decret
13671999, de 18 de maig, l'Ajuntament va trametre a la Delegació Territorial
de Medi Ambient de la Generalitat una còpia de la documentació presentada a
fi que informés sobre la seva suficiència i idoneïtat i perquè al mateix temps, la
Ponència Ambiental
informés també sobre els aspectes de la seva
competència en el procés d'avaluació ambiental de l'activitat de referència.
En data 3 d'octubre de 2002, l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada va emetre
un informe integrat de caràcter desfavorable sobre la sol·licitud de llicència
ambiental de referència, fonamentat en els informes desfavorables emesos per
la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil, el Departament de Sanitat
i Seguretat Social, la Junta de Residus i l'Agència Catalana de l'Aigua.
Al
mateix informe s'establia que si l'interessat volia continuar amb la tramitació de
la llicència ambiental, havia de presentar les dades que constaven al mateix
informe.
L'Ajuntament va donar trasllat d'aquest informe al promotor.
Posteriorment, la Comissió de Govern, en sessió de data 13 de gener de 2003,
va acordar suspendre la resolució de l'expedient incoat a instància del Celler
Cooperatiu de Gandesa, SCCL, de sol·licitud de llicència ambiental per
l'activitat d'elaboració i criança de vins, obtenció d'oli oliva, comerç a l'engròs
de fertilitzants i verdures a l'agrobotiga, a l'av. Catalunya, núm. 28, de
Gandesa, fins que el promotor aportés la documentació relacionada a
l'informe integrat emès pel Departament de Medi Ambient i aquest emeti al
respecte un nou informe de caràcter favorable.
En data 4 de juliol de 2003 l'interessat va aportar a l'Ajuntament la
documentació tècnica sol·licitada, i un exemplar d'aquesta es va trametre al
Departament de Medi Ambient de la Generalitat a fi que informés al respecte.
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En compliment del que determina l'article 43 del Decret 136/1999, de 18 de
maig, la sol·licitud de llicència ambiental de referència es va sotmetre al tràmit
d'informació pública durant un termini de vint (20) dies, mitjançant anunci
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 252, de data
2.11.2002 i al tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, respectivament . Per
altra part, es va sotmetre a informació veïnal durant un termini de deu (10)
dies.
Ni durant el tràmit d'informació pública ni durant el tràmit d'informació
veïnal va presentar-se cap tipus de reclamació.
En data 16 de febrer de 2004, l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU)
del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, va emetre un informe de
caràcter favorable sobre la sol·licitud de la llicència ambiental presentada pel
Celler Cooperatiu de Gandesa, SCCL, fixant determinades condicions per al
funcionament de l'activitat, que consten al mateix informe;
En data 4 de març de 2004, la Junta de Govern Local va formular la proposta
de resolució de l'expedient d'activitat 24/2001, en el sentit d'atorgar al Celler
Cooperatiu de Gandesa, la llicència ambiental sol.licitada, condicionada al
compliment de les mesures correctores i condicions que es relacionaven a la
mateixa proposta de resolució.
La proposta de resolució va ser notificada als interessats i a l'OGAU,
respectivament, els quals van disposar d'un termini de deu (10) dies per fer les
al.legacions que consideressin convenients.
Atès que durant el termini establert no es va presentar cap tipus d'al.legació
contra la proposta de resolució de l'expedient;
De conformitat amb el que disposen els articles 48 a 50 del Decret 136/1999,
de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració
ambiental, i s'adapten els seus annexos;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Celler Cooperatiu de Gandesa, SCCL, llicència ambiental
per l'activitat d'elaboració i criança de vins i obtenció d'oli oliva, amb una
capacitat de producció de productes acabats fins a 300t/dia i superior a 5t/dia
(mitjana trimestral) i pel comerç a l'engròs de fertilitzants i verdures a
l'agrobotiga, a l'av. Catalunya, núm. 28, de Gandesa, amb la condició que
s'acompleixin les condicions següents:
1. Gestió de residus:
a) CELLER COOPERATIU DE GANDESA, SCCL haurà de gestionar els
residus generats per la seva activitat d’acord amb les prescripcions
establertes pel Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, pel
que fa a la tramitació de les Fitxes d’acceptació i Fulls de Seguiment.
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b) D’acord amb l’article 12.2 de la Llei 10/98, de residus, cadascun dels
residus
valoritzables
s’haurà
de
classificar
i
emmagatzemar
diferenciadorament, evitant tota mescla que dificulti la gestió posterior.
c) El temps màxim d’emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els
sis mesos, i s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.
d) Els residus líquids s’hauran d’emmagatzemar en zona pavimentada, amb
un sistema de recollida dels possibles vessaments.
e) CELLER COOPERATIU DE GANDESA, SCCL haurà de disposar d’un
registre de residus, d’acord amb el que s’indica a l’article 5.2 del Decret
93/99, sobre procediments de gestió de residus.
2. Gestió de les aigües
Condicions particulars
a) Emissió de les aigües
Els paràmetres i les condicions de control de l’abocament seran com a mínim
els següents:

Núm. Focus: 1

Descripció: Xarxa de Clavegueram
Destí: EDAR de Gandesa

Cabal màxim diari: 5,13
Cabal màxim anual: 1.233
Cabal màxim horari: ---

UTM X: 285.674
Y: 4.549.181

Valor fixat
Paràmetre

Freqüència
autocontrol

Màxim

Unitat

PH

6-10

Uds pH

Semestral

MES

750

Mg/l

Semestral

DQO
Nitrogen orgànic i amoniacal

1.500

Mg/l

Semestral

90

Mg/l

Semestral

250

Mg/l

Semestral

Olis i Greixos
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Per a la resta de paràmetres els límits fixats són els establerts al Reglament
dels serveis públic de sanejament (Decret 130/2003, de 13 de maig).
b) Els resultats dels autocontrols es comunicaran anualment a l’Agència
Catalana de l’Aigua, amb una declaració de les incidències enregistrades a
les instal·lacions de depuració, a través del web de l’Agència Catalana de
l’Aigua:
http://www.gencat.net/aca/cat/sollicituds/gestió autocontrol.htm
El codi d’usuari i la paraula de pas es comunicaran per correu ordinari.
c) Si amb les anàlisis obtingudes durant l’autocontrol l’interessat comprovés
que l’abocament no compleix els límits fixats, s’hauran d’adoptar les
mesures complementàries o modificacions i millores que es considerin
necessàries.
Condicions generals
d) El beneficiari resta obligat a conservar les obres i instal·lacions en perfecte
estat d’utilització, realitzant el seu càrrec els arranjaments ordinaris i
extraordinaris que calgui. A aquest efecte designarà una persona
responsable a qui subministrarà les instruccions i mitjans necessaris per a
dur a terme aquesta tasca.
e) El titular de l’autorització ha de disposar d’un arqueta de registre de fàcil
accés que permeti l’aforament i la presa de mostres periòdicament. En cas
de no disposar-ne, s’haurà de construir en el termini d’UN MES a comptar
des de l’atorgament de l’autorització/llicència ambiental.
f) Es portarà un Llibre de Registre per al control de funcionament de les
instal·lacions, on s’hi anotaran les incidències de l’explotació i els resultats
analítics de control. Aquest Registre restarà en tot moment a disposició del
Departament de Medi Ambient.
g) L’atorgament de la llicència ambiental no deixa exempt el seu titular de
sol·licitar altres permisos i/o autoritzacions que legalment correspongui.
h) L’autorització d’aquest abocament és sense perjudici d’altri i salvaguardant
els drets dels particulars, amb l’obligació, a càrrec del titular de
l’autorització, d’executar les obres necessàries per tal de conservar i
substituir les servituds existents.
i) El període de revisió d’aquesta llicència es de 8 anys, d’acord amb l’article
67.1 del Reglament General de desenvolupament de la Llei 3/1998, de 27
de febrer. Si fora necessari, i atenent a aspectes mediambientals respecte
al vector d’aigües es procedirà a proposar la revisió a l’Òrgan Ambiental
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competent de l’autorització i/o llicència ambiental d’acord amb allò expressat a
l’article 67.2 del Reglament esmentat o a l’article 104 del Text refós de la Llei
d’aigües i 261 del Reglament del domini públic hidràulic.
j) Tan aviat com sigui possible s’ha de posar en coneixement de l’Agència
Catalana de l’Aigua qualsevol avaria, parcial o total, dels sistema de
tractament i evacuació de les aigües residuals que pugi alterar el bon
funcionament de l’abocament i que pugi representar un risc per al medi
receptor.
k) L’Administració hidràulica, directament o amb l’auxili d’empreses
col·laboradores, podrà efectuar, amb independència dels autocontrols
establerts en les condicions particulars, aquelles anàlisis i inspeccions que
estimi convenients per comprovar les característiques de l’abocament,
verificar l’estat de conservació de les obres i instal·lacions i contrastar el
resultat dels autocontrols, d’acord amb els articles 252 i 255 del Reglament
del domini públic hidràulic. En el mateix acte de la inspecció, si així ho
exigeixen les circumstàncies, o mitjançant requeriment posterior, podrà
assenyalar els arranjaments que calgui realitzar o les mesures que calgui
adoptar, restant obligat el beneficiari a fer-ho en el termini que s’estableixi.
En el cas que sigui necessari, es podrà ordenar com a mesura cautelar la
suspensió de l’abocament fins que s’hagin adoptat les mesures necessàries
per adequar-lo a les condicions autoritzades.
l) Les despeses que es puguin originar per la inspecció i vigilància de les
obres, instal·lacions i abocaments, seran a càrrec del beneficiari.
m) El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels
autoritzats. Queda especialment prohibit al beneficiari utilitzar les obres
autoritzades per a l’abocament d’aigües residuals de naturalesa diferent a la
que s’ha tingut en compte a l’hora d’atorgar l’autorització, ni d’aigües
residuals procedents d’altres immobles o indústries diferents dels que
motiven aquesta autorització.
n) Es prohibeix expressament l’abocament de residus, els quals hauran
d’ésser retirats per un gestor autoritzat, d’acord amb la normativa en vigor
que regula aquesta activitat. De la mateixa manera, els fangs i residus
generats en les instal·lacions depuradores ha d’ésser retirats per gestor
autoritzat de residus i disposats en un abocador controlat o destinats a un
altre ús compatible amb la seva naturalesa i composició, d’acord amb la
normativa reguladora dels residus. L’emmagatzematge temporal de fangs i
residus no ha d’afectar ni suposar riscos pel domini públic hidràulic.
o) L’interessat resta obligat al pagament del cànon de l’aigua en els termes
establerts al Text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya
aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.
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p) D’acord amb el que estableix l’article 98 del Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, l’Agència Catalana de
l’Aigua procedirà a la tramitació d’expedient sancionador si es produeix
infracció que incompleixi la normativa sectorial vigent.
q) L’abocament objecte d’aquesta autorització restarà inscrit al cens
d’abocaments de la conca en els termes i amb els efectes establerts a
l’article 254 del Reglament del domini públic hidràulic.
3. Protecció de la salut.
a) L’activitat haurà de complir l’ordenança municipal pel que fa a emissions de
sorolls i vibracions.
Altres condicions:
Atenent a la seva classificació a l’Annex II.1 del Decret 136/1999, de 18 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental,
l’establiment haurà de:
a) En el termini de 3 mesos, a comptar des de la data d’atorgament de la
llicència ambiental, realitzar un control on es comprovaran exclusivament
els següents punts:
-

Comprovar el correcte emmagatzematge de cadascun dels residus produïts
a les instal·lacions.

-

Comprovar que els residus valoritzables s’emmagatzemen i gestionen
segregadament.

-

Caldrà verificar la instal·lació d’un hidrant normalitzat contraincendis a
menys de 100 metres de l’activitat, d’acord amb el Decret 241/1994.

b) Cada 4 anys:
-

Fer un control periòdic que garanteixi la seva adequació permanent als
punts assenyalats a l’apartat anterior.

Els controls hauran de ser realitzats per una entitat ambiental de control (EAC)
degudament acreditada, d’acord amb l’article 81 del Decret 136/1999.
Amb anterioritat a la seva actuació, l’entitat que realitzi el control ho haurà de
notificar a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada de la Delegació Territorial de
Medi Ambient a les Terres de l’Ebre als efectes de comunicació oportuns.
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Seran objecte de control periòdics, totes les determinacions fixades en aquesta
llicència ambiental.
c) Caldrà revisar la llicència ambiental atorgada a l’establiment, en els
aspectes mediambientals, en el termini de 8 anys, llevat que es produeixin
abans canvis substancials en el mateix que obliguin a la tramitació d’una nova
llicència o que s’incorri en algun del supòsits de revisió anticipada en l’article 67
del Decret 136/1999.
SEGON: Determinar que la present llicència ambiental s'atorga salvant el dret
de propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incòrrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer el titular de la
llicència ambiental atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
QUART: Notificar el present acord als interessats, adjuntant a la notificació
una còpia del segellada del projecte tècnic aportat pel peticionari.
CINQUÈ: Donar-ne trasllat a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de la
Delegació Territorial de Medi Ambient a les Terres de l'Ebre, per al seu
coneixement i als efectes escaients.
Sol.licitud de l'empresa "Terralta Recycling, S.A. Expedient 15/02.
L'empresa "Terralta Recycling, S.A." va sol·licitar a l'Ajuntament llicència
ambiental per la instal·lació d'un magatzem de residus no especials de triturat
de polietilé a la parcel·la núm. 8 del Polígon Industrial "la Plana" de Gandesa,
segons consta a l'expedient d'activitat núm. 15/2002.
Segons l'informe emès al respecte pel Tècnic Municipal,
l'activitat figura
inclosa a l'annex II.2, Codi 10.8 "Instal·lacions per a l'emmagatzematge de
residus no perillosos amb una capacitat de fins a 20 tones", del Decret
136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'administració ambiental, modificat pel Decret 143/2003, de 10 de juny,
sotmesa per tant, al règim de llicència ambiental.
L'activitat es projecta establir a una zona classificada urbanísticament com a
sòl urbà d'ús industrial, i és compatible amb el planejament urbanístic i els
usos establerts a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi vigent a
l'actualitat així com a les Ordenances reguladores del Polígon Industrial "la
Plana".
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De conformitat amb el que estableixen els articles 41.4, 42.1 i 46 del Decret
136/1999, l'Ajuntament va trametre al Consell Comarcal de la Terra Alta, còpia
de la sol·licitud de llicència ambiental i de la documentació tècnica que
l'acompanya, amb la finalitat que aquest es pronunciés sobre la suficiència i
idoneïtat del projecte i de l'altra documentació presentada i perquè també
informés sobre l'activitat a establir en tots aquells aspectes que corresponen al
procés d'avaluació ambiental.
En compliment del que estableix l'article 43 del Decret 136/1999, de 18 de
maig,
la sol·licitud de l'empresa "Terralta Recycling, S.A." de llicència
ambiental, es va sotmetre a informació pública per un termini de vint (20) dies,
mitjançant sengles anuncis publicats al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona núm. 230, de data 7.10.2003 i al tauler d'anuncis de la Casa
Consistorial, respectivament. Tanmateix, es va sotmetre a informació veïnal
durant un termini de deu (10) dies.
Ni durant el tràmit d'informació pública ni durant el tràmit d'informació veïnal va
presentar-se cap tipus de reclamació.
En data 18 de febrer de 2004, el Consell Comarcal de la Terra Alta va trametre
a l'Ajuntament l'informe integrat emès per la Ponència Ambiental de l'ens
comarcal sobre l'activitat a establir, el qual és de caràcter favorable, però
condicionat al compliment del condicionant que es fa constar al mateix informe.
En sessió de data 4 de març de 2004, la Junta de Govern Local va formular la
proposta de resolució de l'expedient d'activitat 15/2002, en el sentit d'atorgar a
l'empresa "Terralta Recycling, S.A.",
la llicència ambiental sol.licitada,
condicionada al compliment de les mesures correctores i condicions que es
relacionaven a la mateixa proposta de resolució.
La proposta de resolució va ser notificada als interessats i al Consell
Comarcal de la Terra Alta, respectivament, els quals van disposar d'un termini
de deu (10) dies per fer les al.legacions que consideressin convenients.
Atès que durant el termini establert no es va presentar cap tipus d'al.legació
contra la proposta de resolució de l'expedient;
De conformitat amb el que disposen els articles 48 a 50 del Decret 136/1999,
de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració
ambiental, i s'adapten els seus annexos;
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LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Atorgar a l'empresa "Terralta Recycling, S.A.", llicència ambiental
per la instal·lació d'un magatzem de residus no especials de triturat de polietilé
a la parcel·la núm. 8 del Polígon Industrial "la Plana" de Gandesa, amb la
condició que s'acompleixen les següents determinacions:
-El triturat de polietilé ha de ser lliurat a un gestor autoritzat.
SEGON: Determinar que la present llicència ambiental s'atorga salvant el dret
de propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incòrrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer el titular de la
llicència ambiental atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
QUART: Notificar el present acord als interessats, adjuntant a la notificació
una còpia del segellada del projecte tècnic aportat pel peticionari.
CINQUÈ: Donar-ne trasllat al Consell Comarcal de la Terra Alta, per al seu
coneixement i als efectes escaients.
Sol.licitud de l'empresa "Auto-Brugan, SL". Exp. 18/02.
En data 6.11.2002 l'empresa "Auto-Brugan, SL" va sol·licitar a l'Ajuntament
llicència ambiental per la instal·lació d'un taller d'automòbils, que comprèn la
branca de mecànica, carrosseria, electricitat, pneumàtics i pintura, a
emplaçar a la parcel·la núm. 21 del Polígon Industrial "la Plana" de Gandesa,
segons consta a l'expedient d'activitat núm. 18/2002.
Segons l'informe emès pel Tècnic Municipal, l'activitat figura inclosa a l'annex
II.2, Codi 12.17 "Altres activitats, manteniment i reparació de vehicles amb
motor i material de transport", del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual
s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, sotmesa al règim
de llicència ambiental. Igualment està inclosa a l'annex IV.A del mateix Decret,
sotmesa a informe preceptiu per part del Departament de Governació, pel que
fa a prevenció d'incendis.
Per altra part, l'activitat es projecta instal·lar en una zona classificada com a
sòl urbà d'ús industrial, i és compatible amb el planejament urbanístic i els usos
establerts a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a les
Ordenances Reguladores del Polígon Industrial "la Plana", respectivament.
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De conformitat amb el que estableixen els article 41, 42 i 46 del Decret
136/1999, l'Ajuntament en data 13.12.2002 va trametre al Consell Comarcal
de la Terra Alta, còpia de la sol·licitud de llicència i de la documentació tècnica
que l'acompanya, amb la finalitat que informés sobre la suficiència i idoneïtat
del projecte i de l'altra documentació presentada i perquè també informés sobre
l'activitat de referència, en el tràmit d'avaluació ambiental. Tanmateix es va
trametre al Departament de Governació, a fi que informés en matèria de
prevenció d'incendis.
En compliment del que determina l'article 43 del Decret esmentat, la sol·licitud
de llicència ambiental i documentació annexa, es va sotmetre a informació
pública durant un termini de vint (20) dies, mitjançant anuncis publicats al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 293, de data 21.12.2002 i al
tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, respectivament, i a informació veïnal
durant un termini de deu (10) dies.
Ni durant el tràmit d'informació pública ni durant el d'informació veïnal, va
presentar-se cap tipus de reclamació.
En data 21.01.2003, la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil va
emetre un informe favorable, condicionat al compliment de determinades
mesures de seguretat complementàries a les proposades en el projecte a
imposar a la llicència.
Per la seva part, el Consell Comarcal de la Terra Alta, en data 24.1.2003 va
sol·licitar documentació tècnica complementària i informació sobre el
tractament dels residus generats en el desenvolupament de l'activitat.
La
documentació esmentada va ser aportada pel promotor en data 11.8.2003 i
tramesa al Consell en data 3.9.2003.
En data 27 de gener de 2004, el Consell Comarcal va trametre l'informe emès
per la Ponència Ambiental en relació a l'activitat de referència, de caràcter
favorable, condicionat al compliment de les mesures imposades pel Tècnic de
Sanitat en relació a l'emissió de sorolls, així com les imposades per la Direcció
General d'Emergències i Seguretat Civil;
En sessió de data 4 de març de 2004, la Junta de Govern Local va formular la
proposta de resolució de l'expedient d'activitat 18/2002, en el sentit d'atorgar a
l'empresa "Auto-Brugan, .L.", la llicència ambiental sol.licitada, condicionada al
compliment de les mesures correctores i condicions que es relacionaven a la
mateixa proposta de resolució.
La proposta de resolució va ser notificada als interessats i al Consell
Comarcal de la Terra Alta, respectivament, els quals van disposar d'un termini
de deu (10) dies per fer les al.legacions que consideressin convenients.
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Atès que durant el termini establert no es va presentar cap tipus d'al.legació
contra la proposta de resolució de l'expedient;
De conformitat amb el que disposen els articles 48 a 50 del Decret 136/1999,
de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració
ambiental, i s'adapten els seus annexos;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Atorgar a l'empresa "Auto-Brugan, SL.", llicència ambiental per la
instal·lació d'un taller de reparació d'automòbils, que comprèn la branca de
mecànica, carrosseria, electricitat, pneumàtics i pintura a emplaçar a la
parcel·la núm. 21 del Polígon Industrial "la Plana" de Gandesa, condicionada
al compliment de les següents determinacions:
-Haurà de complir la normativa aplicable en matèria de sorolls i vibracions.
-S'haurà de revisar l'hidrant núm. 17 situat a la rotonda donat que disposa d'una
sortida amb record "Madrid" no homologada (ha de ser record "Storz") i no està
en servei donat que en el moment de la inspecció no hi havia aigua.
-En el moment de la inspecció s'haurà de justificar conforme als articles 4.3 i
5.8 de l'apèndix 2 del RD 786/2001 pel que fa a la EF de l'estructura metàl·lica i
la franja de protecció d'1m de sostre (ha de ser solidària amb el sostre i no pot
existir cambra d'aire entre el material i el sostre.
SEGON: Determinar que la present llicència ambiental s'atorga salvant el dret
de propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incòrrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer el titular de la
llicència ambiental atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
QUART: Notificar el present acord als interessats, adjuntant a la notificació
una còpia del segellada del projecte tècnic aportat pel peticionari.
CINQUÈ: Donar-ne trasllat al Consell Comarcal de la Terra Alta, per al seu
coneixement i als efectes escaients.
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Sol·licitud de l'empresa "Montajes Rosec, SL", Exp. 16/03.
En data 7.8.2003 l'empresa "Montajes Rosec, SL" va sol·licitar a l'Ajuntament
llicència ambiental per la instal·lació d'un taller de muntatges metàl·lics i de
serralleria a emplaçar a la parcel·la núm. 16 del Polígon Industrial "la Plana" de
Gandesa, segons consta a l'expedient d'activitat núm. 16/2003.
Segons l'informe emès pel Tècnic Municipal, l'activitat figura inclosa a l'annex
II.2, Codi 3.22 "Taller de serralleria", del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel
qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 371998, de 27
de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, modificat pel
Decret 143/2003, de 10 de juny.
Per altra part, l'activitat es projecta instal·lar en una zona classificada com a
sòl urbà d'ús industrial, i és compatible amb el planejament urbanístic i els usos
establerts a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a les
Ordenances Reguladores del Polígon Industrial "la Plana", respectivament.
De conformitat amb el que estableixen els article 41, 42 i 46 del Decret
136/1999, l'Ajuntament en data 25.09.2003 va trametre al Consell Comarcal
de la Terra Alta, còpia de la sol·licitud de llicència i de la documentació tècnica
que l'acompanya, amb la finalitat que informés sobre la suficiència i idoneïtat
del projecte i de l'altra documentació presentada i perquè també informés sobre
l'activitat de referència, en el tràmit d'avaluació ambiental.
En compliment del que determina l'article 43 del Decret esmentat, la sol·licitud
de llicència ambiental i documentació annexa, es va sotmetre a informació
pública durant un termini de vint (20) dies, mitjançant anuncis publicats al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 247, de data 27.10.2003 i al
tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, respectivament, i a informació veïnal
durant un termini de deu (10) dies.
Ni durant el tràmit d'informació pública ni durant el d'informació veïnal, va
presentar-se cap tipus de reclamació.
En data 27 de gener de 2004, el Consell Comarcal va trametre l'informe emès
per la Ponència Ambiental en relació a l'activitat de referència, de caràcter
favorable, condicionat a què en la llicència es facin constar determinades
condicions.
En sessió de data 4 de març de 2004, la Junta de Govern Local va formular la
proposta de resolució de l'expedient d'activitat 16/2002, en el sentit d'atorgar a
l'empresa "Montajes Rosec, SL", la llicència ambiental sol·licitada,
condicionada al compliment de les mesures correctores i condicions que es
relacionaven a la mateixa proposta de resolució.
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La proposta de resolució va ser notificada als interessats i al Consell
Comarcal de la Terra Alta, respectivament, els quals van disposar d'un termini
de deu (10) dies per fer les al·legacions que consideressin convenients.
Atès que durant el termini establert no es va presentar cap tipus d'al·legació
contra la proposta de resolució de l'expedient;
De conformitat amb el que disposen els articles 48 a 50 del Decret 136/1999,
de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració
ambiental, i s'adapten els seus annexos;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a l'empresa "Montajes Rosec, SL", llicència ambiental per la
instal·lació d'un taller de muntatges metàl·lics i de serralleria a emplaçar a la
parcel·la núm. 16 del Polígon Industrial "la Plana" de Gandesa, condicionada
al compliment de les següents determinacions:
-Els residus metàl·lics hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat per la Junta
de Residus de la Generalitat de Catalunya.
-S'hauran de respectar els límits establerts per la normativa vigent en matèria
d'emissió de sorolls.
-Es col·locaran filtres per eliminar l'emissió de partícules i elements tòxics a
l'atmosfera.
SEGON: Determinar que la present llicència ambiental s'atorga salvant el dret
de propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer el titular de la
llicència ambiental atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
QUART: Notificar el present acord als interessats, adjuntant a la notificació
una còpia del segellada del projecte tècnic aportat pel peticionari.
CINQUÈ: Donar-ne trasllat al Consell Comarcal de la Terra Alta, per al seu
coneixement i als efectes escaients.
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Sol·licitud de l'empresa "Font de Dalt, SL". Exp. 12/03.
L'empresa "Font de Dalt, SL" va sol·licitar a l'Ajuntament llicència ambiental per
la instal·lació d'un centre termal i terapèutic, a emplaçar al c. Pou Nou, núm.
38, de Gandesa, segons consta a l'expedient d'activitat núm. 12/2003.
Segons l'informe emès al respecte pel Tècnic Municipal, l'activitat figura inclosa
a l'annex II.2, Codi 12.51 del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual
s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, modificat pel
Decret 143/2003, de 10 de juny, sotmesa per tant, al règim de llicència
ambiental.
L'activitat es projecta establir en una zona classificada urbanísticament com a
sòl urbà,
d'ordenació antiga i tradicional, Clau 1-A en illa densa i és
compatible amb el planejament urbanístic i els usos establerts a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi vigents a l'actualitat.
De conformitat amb el que determinen els articles 41.4, 42.1 i 46 del Decret
136/1999, de 18 de maig, l'Ajuntament va trametre al Consell Comarcal de la
Terra Alta còpia de la sol·licitud de llicència ambiental de referència i de la
documentació tècnica i administrativa que l'acompanya, a fi que aquest
informés sobre la suficiència i idoneïtat del projecte i de l'altra documentació
presentada i que també informés sobre l'activitat a establir en tots aquells
aspectes referits a l'avaluació ambiental.
De conformitat amb el que estableix l'article 43 del Decret 136/1999, de 18 de
maig,
la sol·licitud de llicència i la documentació que l'acompanya es va
sotmetre a informació pública durant un termini de vint (20) dies, mitjançant
sengles edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província núm. 43, de data
21.2.2004 i al tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, respectivament i a
informació veïnal durant un termini de deu (10) dies.
Ni durant el tràmit d'informació pública ni durant el d'informació veïnal, va
presentar-se cap tipus de reclamació.
En data 19 de febrer de 2004, el Consell Comarcal ha tramès l'informe integrat
emès per la Ponència Ambiental sobre l'activitat a establir, el qual és de
caràcter favorable però condicionat al compliment de les determinacions que
consten al mateix informe.
En sessió de data 4 de març de 2004, la Junta de Govern Local, amb
l'abstenció del Regidor Municipal Sr. Manel Vidal Salvadó, va formular la
proposta de resolució de l'expedient d'activitat 12/2003, en el sentit d'atorgar a
l'empresa "Font de Dalt, SL", la llicència ambiental sol·licitada, condicionada al
compliment de les mesures correctores i condicions que es relacionaven a la
mateixa proposta de resolució.
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La proposta de resolució va ser notificada als interessats i al Consell
Comarcal de la Terra Alta, respectivament, els quals van disposar d'un termini
de deu (10) dies per fer les al·legacions que consideressin convenients.
Atès que durant el termini establert no es va presentar cap tipus d'al·legació
contra la proposta de resolució de l'expedient;
De conformitat amb el que disposen els articles 48 a 50 del Decret 136/1999,
de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració
ambiental, i s'adapten els seus annexos;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,
Municipal Sr. Manel Vidal Salvadó:

ACORDA amb l'abstenció del Regidor

PRIMER:
Atorgar a l'empresa "Font de Dalt, SL", llicència ambiental per la
instal·lació d'un centre termal i terapèutic, a emplaçar al c. Pou Nou, núm. 38,
de Gandesa, condicionada al compliment de les següents determinacions:
-Haurà de disposar del permís d'abocament d'aigua de la piscina a la xarxa de
clavegueram municipal.
-Haurà de tenir instal·lar un manteniment d'instal·lacions interiors d'aigua
calenta sanitària i aigua freda de consum humà (Annex 3 del RD 865/2003).
També un manteniment de banyeres i piscines d'hidromassatge d'ús col·lectiu
(Annex 5 del RD 865/2003).
Les empreses que realitzen tractaments a
terceres per la prevenció i control de la legionel.losi, han d'estar inscrites en el
Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides-ROESP (article 11 del
Decret 152/2002).
SEGON: Determinar que la present llicència ambiental s'atorga salvant el dret
de propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer el titular de la
llicència ambiental atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
QUART: Notificar el present acord als interessats, adjuntant a la notificació
una còpia del segellada del projecte tècnic aportat pel peticionari.
CINQUÈ: Donar-ne trasllat al Consell Comarcal de la Terra Alta, per al seu
coneixement i als efectes escaients.
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Sol·licitud de la Sra. Magdalena Salina Delgado. Exp. núm. 7/2004.
La Sra. Magdalena Salinas Delgado, ha sol·licitat llicència d'activitat per a
l'obertura d'un establiment dedicat a agència immobiliària, a emplaçar a l'av.
València, núm. 7, baixos, de Gandesa, segons consta a l'expedient d'activitat
7/2004.
L'activitat que es pretén realitzar és innòcua i es tracta d'un permès per les
Normes Subsidiàries de Planejament.
El local, emplaçat al nucli urbà, té els serveis de vies públiques i de
sanejament prescrits per la normativa vigent, té una superfície útil a efectes de
l'activitat, de 74,07 m2 i reuneix les condicions de seguretat exigides per l'ús a
què es destina, complint la Norma NBE-CPI/96.
Fets avinents els informes favorables emesos al respecte pel Tècnic Municipal i
pel Cap Local de Sanitat;
Vistos els articles 92 i 93 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Sra. Magdalena Salinas Delgado, llicència municipal per
a l'obertura d'un establiment dedicat a agència immobiliària, de 74,07 m2. de
superfície, a emplaçar a l'av. València, núm. 7, baixos, de Gandesa, de plena
conformitat amb la documentació tècnica aportada pel promotor, obrant a
l'expedient d'activitat núm. 7/2004.
SEGON: Aprovar la liquidació de taxes a satisfer el promotor de l'activitat per la
llicència municipal atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
TERCER: Determinar que la present llicència s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici de tercer i no podrà ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què puguin incórrer els seus titulars
en l'exercici de les activitats a les que la mateixa es refereix.
Sol·licitud del Sr. Josep Mª Vives Humet. Exp. núm. 22/2003.
El Sr. Josep Mª Vives Humet ha sol·licitat llicència d'activitat per a l'obertura
d'un local dedicat a la venda al detall de tota mena d'articles, a emplaçar al c.
Ramón Berenguer IV, núm. 21, de Gandesa, segons consta a l'expedient
d'activitat núm. 22/2003.
L'activitat que es pretén realitzar és innòcua i es tracta d'un ús permès per les
Normes Subsidiàries de Planejament.
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El local, emplaçat al nucli urbà, té els serveis de vies públiques i de
sanejament prescrits per la normativa vigent, té una superfície útil a efectes de
l'activitat de 194,39 m2 i reuneix les condicions de seguretat exigides per l'ús a
què es destina, complint la Norma NBE-CPI/96.
Fets avinents els informes favorables emesos al respecte pel Tècnic Municipal i
pel Cap Local de Sanitat;
Vistos els articles 92 i 93 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Sr. Josep Mª Vives Humet, llicència municipal per a
l'obertura d'un local dedicat a la venda al detall de tota mena d'articles, de
194,39 m2 de superfície, a emplaçar al c. Ramón Berenguer IV, núm. 21, de
Gandesa, de plena conformitat amb la documentació tècnica aportada pel
promotor, obrant a l'expedient d'activitat núm. 22/2003.
SEGON: Aprovar la liquidació de taxes a satisfer el promotor de l'activitat per la
llicència municipal atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
TERCER: Determinar que la present llicència s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici de tercer i no podrà ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què puguin incórrer els seus titulars
en l'exercici de les activitats a les que la mateixa es refereix.
Sol·licitud del Sr. Ivan Pallarès Bes, Exp. núm. 10/2004.
El Sr. Ivan Pallarès Bes ha sol·licitat llicència municipal d'activitat per legalitzar
un bar-restaurant emplaçat al c. Mossèn Onofre Català, núm. 14, de Gandesa,
segons consta a l'expedient d'activitat núm. 10/2004.
Segons l'informe emès al respecte pel Tècnic Municipal, resulta que l'activitat
es troba classificada a l'annex III, Codi 12.35.b "Activitats recreatives de
restauració", del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l'administració ambiental i s'adapten els seus annexos,
sotmesa per tant, al règim de comunicació.
Per altra part, segons les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi,
l'activitat a establir és un ús permès en aquesta zona, qualificada com a sòl
urbà, en zona d'ordenació de cases en filera i pati d'illa.
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El local on s'ha d'establir l'activitat, té una superfície útil a efectes d'activitat, de
120,43 m2, un aforament màxim de 50 persones i reuneix les condicions de
seguretat exigides per l'ús a què es destina, d'acord amb la documentació
presentada.
Altrament, el Cap Local de Sanitat ha informat favorablement la sol·licitud de
llicència de referència, segons document obrant a l'expedient.
Vistos els articles 73 a 78 del Decret 136/1999, de 18 de maig;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Sr. Ivan Pallarès Bes, llicència municipal d'activitat per a
legalitzar un bar-restaurant emplaçat al c. Mossèn Onofre Català, núm. 28, de
Gandesa, condicionada al compliment de les següents determinacions:
-Haurà de presentar a l'Ajuntament una certificació tècnica expedida per un
tècnic competent o una entitat col·laboradora de l'Administració degudament
autoritzada, acreditativa que les instal·lacions i l'activitat compleixen els
requeriments legals exigibles referents a:
1) Que les instal·lacions i l'activitat s'ajusten al projecte i/o memòria tècnica
presentat/ada.
2)
Que s'han efectuat els mesuraments, les anàlisis i comprovacions
necessàries per verificar el compliment dels nivells d'emissió de sorolls i
vibracions i d'altres normes i prescripcions tècniques de compliment obligatori,
especificant el resultats obtinguts, tant en matèria de medi ambient com de
prevenció d'incendis i protecció de la salut.
SEGON: Determinar que la present autorització s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer el titular de la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
Expedients d'activitat resolts per Decret de l'Alcaldia-Presidència.
La Junta de Govern Local, va acordar per unanimitat, ratificar íntegrament les
resolucions dictades per l'Alcaldia-Presidència, d'atorgament de les següents
llicències d'activitat:
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_______________________________________________________________
Exp. núm.
Promotor
Tipus d'activitat
Emplaçament
_______________________________________________________________
8/2004
Supermercats Terra Alta SL
Supermercat
Av. Aragó, 39
4/2004
Carme Cárdenas Medina
bar-restaurant-braseria.
Germandat 28
____________________________________________________________________________

10) Sol.licituds de concessió de títols de nínxols del Cementiri Municipal.
Vistes les sol·licituds trameses per diversos veïns de la població, en les quals
exposen bàsicament que estan interessats en adquirir títols de concessió de
nínxols del Cementiri Municipal, zona corresponent a la Urbanització Nova i
que amb aquesta finalitat manifesten que accepten íntegrament les normes que
regeixen el funcionament del servei del Cementiri Municipal, incloent les
relatives a la instal·lació de làpides i les obligacions derivades de l'Ordenança
Fiscal aplicable;
Fet avinent l'informe emès pel funcionari encarregat del servei del Cementiri
Municipal;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar als senyors que tots seguit s'esmenten, els títols de
concessió dels nínxols del Cementiri Municipal que així mateix es relacionen,
emplaçats a la zona d'Urbanització Nova:
_______________________________________________________________
TITULARS
EMPLAÇAMENT NINXOLS AL CEMENTIRI MPAL.
Núm. nínxols
____________________________________________________________________________
P. Sabaté Grau i I. Batiste Urbanització Nova, Grup H, dreta, fila 4, nínxol 3er
3
__________________________________________________________________________

SEGON: Determinar als interessats que els títols de concessió dels nínxols
esmentats s'atorguen condicionats al compliment per part dels seus titulars de
les normes municipals que regeixen el funcionament del Cementiri Municipal
així com de les condicions que consten al mateix títol de concessió atorgat.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a aplicar als titulars dels
títols de concessió dels nínxols atorgats, de conformitat amb l'ordenança fiscal
municipal aplicable.
QUART. Comunicar als interessats que els títols de concessió s'expediran un
cop acreditin a l'Ajuntament que han fet efectiva la liquidació de taxes
devengada.
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11) Adjudicació si s'escau, del contracte de gestió del servei de barrestaurant de la Llar d'Avis de Gandesa, pel sistema de procediment
negociat.
L'Ajuntament és titular de l'edifici emplaçat al c. Germandat, núm. 14, de
Gandesa, inclòs a l'Inventari de Béns Municipals amb la qualificació jurídica de
bé patrimonial o de propis.
L'ús d'una part de la primera planta de l'edifici està cedit a l'entitat local
nomenada "Llar d'Avis de Gandesa". A la mateixa planta està ubicat el recinte
destinat al servei de bar-restaurant de la Llar d'Avis.
En data 31 de maig de 2004, l'Ajuntament va extingir, per compliment del seu
objecte, el contracte administratiu formalitzat amb la Sra. Maria Cinta Agramunt
Cots, per la prestació per part d'aquesta, del servei de bar-restaurant de la Llar
d'Avis de Gandesa.
L'Ajuntament vol continuar prestant el servei de bar- restaurant als membres de
la Llar d'Avis. En aquest sentit i amb la finalitat d'adjudicar novament el
contracte de gestió del servei esmentat,
mitjançant l'arrendament de les
instal·lacions destinades al servei de referència, s'ha confeccionat un plec de
clàusules econòmico-administratives que regirà la contractació del servei pel
sistema de procediment negociat, en els termes establerts als articles 262 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, 232 a 242 i 275 a 280 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, i disposicions concordants.
Segons el plec de clàusules confeccionat, la durada del contracte serà d'un
any, prorrogable per successius anys naturals, fins un màxim de quatre anys
en total, per mutu acord d'ambdues parts. Per la gestió del servei de barrestaurant de la Llar d'Avis de Gandesa, amb inclusió de les despeses de
manteniment que se'n derivin, l'Ajuntament satisfarà al contractista adjudicatari
un únic import global de 300,50€ mensuals, IVA inclòs. Aquest import podrà
ser millorat a la baixa pels licitadors interessats en l'adjudicació del contracte.
Al mateix plec s'estableixen entre d'altres, les obligacions, drets i potestats de
l'Ajuntament i del contractista, respectivament.
Per raó de la quantia del contracte,
procediment negociat.

aquest s'adjudicarà pel sistema de

Amb la finalitat de promoure la pública concurrència i seleccionar un
contractista capacitat per a prestar el servei,
l'Ajuntament va fer pública la
licitació mitjançant bans i anuncis al tauler d'anuncis de la Casa Consistorial i a
l'Emissora de Ràdio Municipal, respectivament.
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Les proposicions es podien presentar a Secretaria Municipal durant un termini
màxim de 13 dies naturals.
L'acta d'obertura de proposicions va tenir lloc el dia 28 de maig de 2004,
constatant-se que les presentades corresponen als licitadors següents, per
ordre de presentació:
-Sra. Cinta Fontoba Hostau, la qual es compromet a prestar el servei per
l'import de 300,50€, mensuals, IVA inclòs.
-Sra. Yunaisy Cobas Puente, la qual es compromet a prestar el servei per
l'import de 280,00€, mensuals, IVA inclòs.
-Sra. Yolanda de la Fuente Fuentes, la qual es compromet a prestar el servei
per l'import de 200,00€, mensuals, IVA inclòs.
Un cop valorades les proposicions presentades i escoltat el criteri dels
representants de la Llar d'Avis de Gandesa;
De conformitat amb el que estableixen els articles 53, 54, 67, 69,91, 92 i 210
del Reial Decret Legislatiu 2/2002, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en concordança
amb el que disposa l'article 234 del Decret 179/1995, de 13 de juny, abans
esmentat;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar l'expedient de contractació incoat per l'adjudicació del
contracte de gestió del servei de bar-restaurant de la Llar d'avis de Gandesa,
pel sistema de procediment negociat, amb inclusió del plec de clàusules
econòmico-administratives que regirà el contracte gestió del servei.
SEGON: Adjudicar el contracte a la Sra. Cinta Fontoba Hostau per l'import de
tres-cents euros i cinquanta cèntims (300,50€) mensuals, IVA inclòs, amb
plena subjecció al plec de clàusules aprovat.
TERCER: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 489.01/4.6 de
l'estat de despeses del Pressupost Municipal vigent.
QUART: Requerir a l'adjudicatària per a formalitzar el corresponent contracte
administratiu amb efectes de l'1.6.2004, i per a constituir la garantia definitiva,
fixada en l'import de 300,50€.
CINQUÈ: Notificar el present acord a l'adjudicatària i a la resta de licitadors,
pel seu coneixement i als efectes escaients.
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12)
Aprovació si s'escau, del plec de clàusules econòmicoadministratives que ha de regir el contracte de gestió del servei de bar de
les piscines municipals.
L'Ajuntament és titular del complex polisportiu emplaçat a l'av. Joan Perucho,
s/núm. de Gandesa, inclòs a l'Inventari de Béns municipals amb la qualificació
jurídica de bé demanial, adscrit a un servei públic.
Dins del recinte de les piscines municipals, l'Ajuntament ha habilitat l'edifici
annex a aquestes per a prestar-hi el servei de bar.
La Junta de Govern Local considera que aquest servei, per raó de la seva
tipologia i temporalitat, es pot prestar mitjançant gestió indirecta, sistema
d'arrendament.
En aquest sentit i amb la finalitat d'adjudicar el contracte de gestió del servei
esmentat, mitjançant l'arrendament de les instal·lacions destinades al servei de
referència, s'ha confeccionat un plec de clàusules econòmico-administratives
que regirà la contractació del servei pel sistema de procediment negociat, en
els termes establerts als articles 262 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, 232 a 242 i 275 a 280 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i disposicions
concordants;
Segons el plec de clàusules elaborat, la durada del contracte serà de dos
mesos aproximadament. Per l'arrendament del bar de les piscines municipals,
temporada d'estiu 2004, el contractista adjudicatari haurà de satisfer a
l'Ajuntament l'import de 360,61€ mensuals, IVA inclòs. Aquest import podrà ser
millorat a l'alça pels licitadors interessats en l'adjudicació del contracte.
Al mateix plec s'estableixen entre d'altres, les obligacions, drets i potestats de
l'Ajuntament i del contractista, respectivament.
Per raó de la quantia del contracte, aquest s'adjudicarà pel sistema de
procediment negociat.
Fet avinent el contingut del plec de clàusules de referència;
De conformitat amb el que estableixen els article 249.3d) i 262 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, abans esmentat, l'article 67 del Decret
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques i disposicions concordants;
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LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Prestar el servei de bar de les piscines municipals, temporada d'estiu
2004, mitjançant gestió indirecta i arrendament de les instal·lacions de
propietat municipal.
SEGON: Aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives que regirà el
contracte de gestió del servei de bar de les piscines municipals, temporada
d'estiu 2004, pel sistema de procediment negociat, en els termes següents:
-Durada del contracte: de 19 de juny de 2004 a 3 de setembre de 2004.
-Preu del contracte: 360,61€ mensuals, IVA inclòs, millorable a l'alça.
-Presentació de proposicions: Fins el 17 de juny de 2004.
TERCER:
Promoure pública concurrència per seleccionar un contractista
capacitat per a prestar el servei, fent pública la licitació mitjançant bans i
anuncis al tauler d'anuncis de la Casa Consistorial i a l'Emissora de Ràdio
Municipal, respectivament.
Assumptes d'urbanisme:
13) Aprovació si s'escau, de la modificació puntual de l'estudi de detall
que afecta l'illa dels c. Pau Casals, Mossèn Onofre Català, Manel Bardí
Gil i c. en projecte.
En relació a aquest assumpte, la Junta de Govern Local va acordar per
unanimitat deixar-lo damunt la taula, a fi de tractar prèviament amb l'empresa
promotora URBESPA, S.A. la possibilitat de canviar d'emplaçament l'ET per
situar-la al costat del dipòsit de GLP o bé en un altre terreny alternatiu.
Assumptes d'interès socio-cultural:
14) Sol·licitud de subvenció del Grup de Grallers i Geganters de Gandesa.
En data 7 de maig de 2004, el Sr. Jordi Morera Fontanet, actuant en
representació del Grup de Grallers i Geganters de Gandesa, ha presentat un
escrit a l'Ajuntament pel qual exposa que al llarg de l'any, el Grup ha efectuat
a Gandesa diversos actes d'interès cultural i de caire tradicional, que han
generat nombroses despeses que no pot assumir i sol.licita a l'Ajuntament un
ajut econòmic de 280,00€.
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La Junta de Govern considera que les activitats que realitza el Grup de Grallers
i Geganters de Gandesa s'ha de recolzar perquè contribueixen a difondre la
cultura local tradicional.
L'article 66.3n) 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 confereix a
l'Ajuntament competències en matèria d'activitats de promoció cultural.
Atès que en el Pressupost Municipal vigent hi ha crèdit suficient per atendre la
petició de subvenció;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Atorgar al Grup de Grallers i Geganters de Gandesa, un ajut
econòmic de 280,00€ per finançar part de les despeses originades pels actes
que el Grup ha organitzat a Gandesa durant l'any 2004.
SEGON: Comunicar als interessats que l'ajut econòmic es farà efectiu quan
aportin a l'Ajuntament justificants de despeses que ascendeixen com a mínim a
l'import de l'ajut atorgat.
TERCER: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 489.04/4.5 del
Pressupost Municipal vigent.
QUART: Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als
efectes escaients.
15) Sol·licitud de col.laboració del CEIP Puig Cavaller de Gandesa.
En data 7 de maig de 2004, la Direcció del Col·legi d'Educació Infantil i
Primària Puig Cavaller de Gandesa, ha presentat un escrit pel qual comunica
que celebraran la Setmana Cultural del curs 2003-2004, amb el tema central
de "El món on m'agradaria viure", basat en el Fòrum de les Cultures Barcelona
2004.
Exposa que al llarg de les jornades realitzaran al centre escolar
activitats d'animació a la lectura, conferències, xerrades, tallers de plàstica,
jocs, música, etc., que representaran una despesa important per a l'escola i
demana la col.laboració de l'Ajuntament per a dur a terme els actes descrits.
La Junta de Govern considera que els actes de la Setmana Cultural realitzats al
llarg de cada curs escolar contribueixen a ampliar la formació cultural dels
alumnes i que són una bona pràctica per a complementar els actes docents;
Atès que l'article 66.3.o i n) 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,
confereix competències a l'Ajuntament per participar en la programació de
l'ensenyament i per realitzar activitats de promoció cultural;
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Considerant que l'Ajuntament també ha realitzat diverses actuacions, a traves
de la Brigada d'obres, per poder-se efectuar els actes de la Setmana Cultural;
Atès que en el Pressupost Municipal vigent hi ha crèdit suficient per atendre la
petició d'ajut econòmic;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Col·legi d'Educació Infantil i Primària Puig Cavaller un ajut
econòmic de 300,51€ destinat a finançar part de les despeses originades per la
celebració de la Setmana Cultural del curs 2003-2004, a la qual s'hi presta
suport com activitat inclosa en la programació escolar.
SEGON: Comunicar als interessats que la subvenció es farà efectiva prèvia
aportació a l'Ajuntament de justificants de despeses que ascendeixin com a
mínim a l'import de l'ajut atorgat.
TERCER: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 489.04/4.5 del
Pressupost Municipal vigent.
QUART: Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als
efectes escaients.
16) Sol·licitud d'ajut d'ASAJA-Tarragona.
En data 4.5.2004 l'Associació Agrària Joves Agricultors de Tarragona ha
presentat un escrit a l'Ajuntament pel qual exposa que fa dos anys que tenen
ubicada a Gandesa i Batea, respectivament, una oficina per donar serveis a
tots els agricultors i ramaders de la comarca de la Terra alta. Diu que el seu
objectiu és realitzar activitats d'assessorament, formació agrària i informació als
pagesos de les ajudes i subvencions existents. Demanen que l'Ajuntament els
hi atorgui algun ajut per fer front a les despeses de les oficines que tenen
establertes a la comarca.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Desestimar la petició d'ajut econòmic de ASAJA Tarragona per
manca de previsió pressupostària a l'exercici de 2004.
SEGON: Notificar el present acord als interessats per al seu coneixement i als
efectes escaients.
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17) Sol·licitud de subvenció del Consell Consultiu de la Gent Gran del
Consell Comarcal de la Terra Alta.
En data 28 d'abril de 2004, el President del Consell Consultiu de la Gent Gran
del Consell Comarcal de la Terra Alta ha presentat un escrit a l'Ajuntament pel
qual exposa que el dia 5 de juny de 2004, a Batea, se celebrarà la XII Trobada
de la Gent Gran de la comarca. Manifesta que l'èxit obtingut en anteriors
celebracions ha estat possible gràcies a l'aportació econòmica i tècnica dels
Ajuntaments i sol.licita una subvenció per a cobrir les despeses de l'activitat
d'enguany.
Considerant que la Trobada de la Gent Gran de la comarca és un acte molt
esperat i concorregut, en el qual hi participen nombrosos veïns de la població i
de la comarca en general, i que facilita l'associacionisme i promoció social de
la gent gran;
Atès que l'article 66.3k) 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,
confereix al municipi competències en matèria de serveis i promoció social;
Atès que en el Pressupost Municipal vigent hi ha crèdit suficient per atendre la
petició de subvenció;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarca
de la Terra Alta un ajut econòmic de 150,25€ destinat a finançar part de les
despeses d'organització de la XII Trobada de la Gent Gran de la Comarca, que
tindrà lloc a Batea el dia 5 de juny de 2004.
SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 489.05/4.6 del
Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Notificar el present acord als interessats per al seu coneixement i als
efectes escaients.
18) Sol·licitud del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Terra
Alta.
En data 20.04.2004, el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Terra
Alta ha presentat un escrit a l'Ajuntament, pel qual exposa que ha iniciat les
gestions per construir a Gandesa la nova seu de la D.O. Exposa que es vol
construir un edifici que aplegui les funcions administratives pròpies del Consell
Regulador, les de prestació de serveis als agricultors i que també s'hi efectuïn
tasques de promoció i difusió de la cultura del vi així com de foment del seu
consum mitjançant la ubicació al mateix edifici d'un Centre d'Interpretació del
Vi.
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L'entitat demana que l'Ajuntament assumeixi les despeses de subministrament
d'energia elèctrica, d'aigua i de neteja, ja que la seu de l'entitat s'establirà a
Gandesa.
Considerant que l'establiment a Gandesa de la seu del Consell Regulador de la
Denominació d'Origen Terra Alta, comportarà una millora en la prestació de
serveis d'interès públic agrari i alhora contribuirà a l'expansió econòmica i
cultural del sector vitivinícola del municipi;
Atès que de conformitat amb el que determina l'article 71 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,
el municipi, per a la gestió dels seus interessos,
pot exercir activitats complementàries de les pròpies d'altres administracions
públiques, tant pel foment del sector agrari com per la promoció econòmica i
cultural;
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Manifestar al Consell Regulador de la D.O. Terra Alta, que per
facilitar l'establiment de la seva seu a la ciutat,
l'Ajuntament prèvia
formalització d'un conveni de col.laboració entre ambdues parts, establirà les
exempcions i bonificacions que corresponguin sobre els tributs generats per la
llicència urbanística que s'atorgui per la construcció del nou edifici.
SEGON:
Comunicar igualment a l'entitat peticionària que l'Ajuntament
contribuirà a les despeses de subministrament d'energia, aigua i neteja del nou
edifici, mitjançant l'atorgament d'un ajut econòmic anual.
TERCER:
Notificar el present acord a l'entitat interessada pel seu
coneixement i als efectes escaients.
19) Sol·licitud d'ajut de la Comissió de Sant Cristòfol de Gandesa.
El Sr. Miquel Viñals Rabas, actuant en representació de la Comissió de Sant
Cristòfol 2004, ha presentat en data 8.4.2004 un escrit a l'Ajuntament pel qual
exposa que amb motiu de l'organització a Gandesa de la Festa de Sant
Cristòfol 2004, s'han generat moltes despeses que la Comissió no pot assumir
i sol.licita la col.laboració de l'Ajuntament mitjançant l'atorgament d'un ajut
econòmic de 900,00€ i la cessió de 50 taules i 400 cadires.
Considerant que la Festa de Sant Cristòfol és un acte de caire tradicional que
se celebra anualment a la ciutat, en el qual hi participen la gran majoria dels
veïns del municipi;

66

Considerant que l'Ajuntament des de fa anys presta la seva col.laboració a
aquest acte, a fi de consolidar-lo i refermar-lo com a esdeveniment anual;
Atès que l'article 66.3n) 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
confereix competències al municipi en matèria d'activitats de promoció cultural;
Atès que en el Pressupost Municipal vigent hi ha crèdit suficient per atendre la
petició de col.laboració esmentada;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Comissió de Sant Cristòfol 2004 un ajut econòmic de
900,00€ destinat a finançar part de les despeses originades per l'organització
de la Festa de Sant Cristòfol d'enguany.
SEGON:
Facilitar a més a més a l'esmentada Comissió 50 taules i 400
cadires per la festa esmentada, les despeses de les quals aniran a càrrec de
l'Ajuntament.
TERCER: Comunicar als interessats que l'ajut econòmic es farà efectiu quan
aportin a l'Ajuntament justificants de despeses que ascendeixen com a mínim a
l'import de l'ajut atorgat.
QUART: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 489.04/4.5 del
Pressupost Municipal vigent.
CINQUÈ: Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i
als efectes escaients.
20) Sol·licitud d'ajut del Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre.
En data 5 d'abril de 2004, el Sr. Antoni Blanch Blanch,
actuant en
representació del Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre, ha presentat un escrit
a l'Ajuntament pel qual exposa que l'entitat que presideix té previst d'editar uns
tríptics informatius del Centre,
la qual cosa comportarà una despesa
considerable i sol.licita a l'Ajuntament l'atorgament d'un ajut de 1.700,00€ per a
cobrir part de les despeses d'edició dels tríptics esmentats.
La Junta de Govern Local considera que el Centre d'Estudis de la Batalla de
l'Ebre realitza una funció cultural molt important al municipi, ja que per una
part, el material que obra al seu poder i que s'exposa al públic, constitueix un
patrimoni històric molt considerable, que capta l'interès de nombrosos
estudiosos de la matèria.
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Per altra part, la gestió que efectua el centre per facilitar la visita als indrets
on van tenir lloc la Batalla de l'Ebre a Gandesa, propícia l'aprofundiment dels
estudis que es realitzen sobre aquesta matèria i en la necessitat de treballar
per la cultura de la pau. Tanmateix, el funcionament del Centre com a seu
d'exposició permanent de material històric, afavoreix l'afluència al municipi de
nombrosos turistes i visitants.
Per tant, la Junta de Govern Local considera necessari recolzar i donar suport
al Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre i a les activitats que dins dels seus
objectius ve realitzant des de fa anys.
Atès que l'article 66.3e i n) 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
confereix competències al municipi en matèria
de patrimoni història i
d'activitats de promoció cultural;
Atès que en el Pressupost Municipal vigent hi ha crèdit suficient per atendre la
petició de col.laboració esmentada;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre un ajut econòmic
de 1.700,00€ destinat a finançar part de les despeses originades per l'edició
d'uns tríptics informatius del Centre.
SEGON: Comunicar als interessats que l'ajut econòmic es farà efectiu quan
aportin a l'Ajuntament justificants de despeses que ascendeixen com a mínim a
l'import de l'ajut atorgat.
TERCER: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 489.04/4.5 del
Pressupost Municipal vigent.
QUART: Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als
efectes escaients.
21) Sol·licitud d'ajut de Càritas Parroquial de Gandesa.
En data 15.03.2004, Càritas Parroquial de Gandesa ha presentat un escrit a
l'Ajuntament pel qual exposa que l'entitat ha suportat nombroses despeses per
atencions assistencials efectuades en favor de determinades famílies de la
població, les quals per causa d'enfermetat, no tenien cobertes les necessitats
més bàsiques, tant en matèria d'habitatge com d'alimentació.
L'entitat
demana a l'Ajuntament un ajut econòmic de 300,00€.
L'Ajuntament considera que la funció que realitza Càritas Parroquial de
Gandesa és molt beneficiosa per a la societat en general i per a Gandesa en
particular.
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Atès que l'article 66.3K) 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,
atribueix al municipi competències en matèria de serveis socials i de promoció i
reinserció socials;
Atès que es considera convenient coadjuvar la funció social que en aquesta
matèria ja ve realitzant l'entitat peticionària;
Atès que en el Pressupost Municipal vigent hi ha crèdit necessari per atendre la
petició d'ajut econòmic;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a l'entitat "Càritas Parroquial de Gandesa" un ajut econòmic
de tres-cents euros (300,00€) per les atencions assistencials que ha efectuat
durant l'any 2004,
en favor de determinades famílies necessitades de la
població.
SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 480.00/4.6 de l'estat
de despeses del Pressupost Municipal vigent.
TERCER:
Notificar el present acord a l'entitat peticionària,
coneixement i als efectes escaients.

pel seu

22) Sol·licitud del Sr. Francisco Cabrera Castillo.
En data 20 d'abril de 2004, el Sr. Francisco Cabrera Castillo ha presentat un
escrit a l'Ajuntament , pel qual exposa que sobre el tema de la Batalla de l'Ebre
ha publicat diversos treballs en revistes especialitzades i també ha escrit i
editat un llibre monogràfic, titulat "Del Ebro a Gandesa". Diu que actualment
està treballant recopilant dades sobre les baixes sofertes a la Batalla en
ambdós bàndols i sol.licita que pugui consultar i tenir accés al Registre
d'inhumats a Gandesa entre juliol i desembre de 1938, obrant a l'Ajuntament.
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Manifestar al Sr. Francisco Cabrera Castillo que actualment s'està
inventariant i classificant tot el material que integra el Registre esmentat, i fins
que no finalitzin aquests treballs, la seva petició no es podrà atendre.
SEGON: Notificar el present acord a l'interessat, per al seu coneixement i als
efectes escaients.
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23) Sol·licitud de les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya.
En data 20 de maig de 2004, N'Àngela López Balada, actuant en
representació de les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya, ha
presentat un escrit a l'Ajuntament pel qual exposa el que el dia 18 de setembre
de 2004 tenen previst de celebrar a Gandesa la 4ª Diada Jove
Antitransvassament i demanen a l'Ajuntament la seva col.laboració, facilitant
un recinte on efectuar els actes, un grup electrogen per connectar l'equip de
so, un escenari per actuar un grup musical i la connexió de la llum.
Considerant que es tracta d'un acte que aplegarà nombrosos joves de la
població ja que s'hi realitzaran actuacions musicals diverses;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar la petició de l'entitat "Joventuts d'Esquerra Republicana de
Catalunya", i facilitar la col.laboració sol·licitada per a celebrar la 4ª Diada Jove
Antitransvassament a Gandesa, designant la zona d'equipaments municipals
del Polígon Industrial la Plana per a efectuar l'acte.
SEGON: Comunicar el present acord als interessats, per al seu coneixement i
als efectes escaients.
24) Sol·licituds d'autorització per instal·lar parades de venda i atraccions
a la via pública durant les Festes Majors.
Vistes les sol·licituds d'autorització dels senyors que tot seguit s'esmenten, per
ocupar la via pública amb la instal·lació de parades de venda i atraccions,
durant els dies de celebració de les Festes Majors de Gandesa;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar les següents autoritzacions:
1. A la Sra. Maria Cecília Campo Perugachi, per instal·lar una parada de
venda de productes d'artesania típica de l'Equador, de 6 m. l.
2. Al Sr. Xavier Brumos Leiva, per instal·lar una xurreria de 12 m2.
3. Al Sr. Martín Berrocal Olivenza, per instal·lar un volador infantil i uns toritos
(superfície d'ocupació, pendent d'especificar).
SEGON: Determinar que el lloc de la via pública que ocuparan serà
l'assenyalat pels Agents Municipals, prèvia liquidació de la taxa municipal
devengada per l'autorització atorgada, de conformitat amb l'ordenança fiscal
aplicable.
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TERCER: Comunicar als interessats que hauran d'acreditar a l'Ajuntament que
disposen de totes les autoritzacions legals preceptives pel funcionament de les
instal·lacions esmentades així com de les assegurances de responsabilitat civil
pertinents.
QUART:
Determinar que les autoritzacions s'atorguen salvat el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no podran ser invocades per excloure
o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de llurs activitats.
25) Assumptes de l'Alcaldia-Presidència.
No n'hi varen haver.
I no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde-President va donar per
finalitzada la sessió a les dotze del vespre de la data al començament
assenyalada, agraint als assistents llur presència a l'acte.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, deu de juny de dos mil quatre.
Vist i plau,
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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