ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA COMISSIÓ DE
GOVERN EN DATA 10 DE NOVEMBRE DE 2003.
_______________________________________________________________
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Gandesa, sent dos quarts i
mig de deu del vespre del dia 10 de novembre de 2003, 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 Comissió de Govern:
-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 Regidor Municipals que
tot seguit es relacionen, per a informar respecte les seves activitats en matèria
delegada, de conformitat amb el que preveu l'article 113.3 del Reial Decret
2568/86, de 28 de novembre:
-Sra. Maria José Serra Bedós.
-Sr. Ramón Lluís Vidal.
-Sr. Joaquim 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 i concordants, es transcriuen els acords adoptats.
Assumptes de caràcter general:
1) Aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió celebrada per la Comissió
de Govern en data 17 de juliol de 2003.
Feta avinent l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Comissió de Govern
en data 17 de juliol de 2003;
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El Regidor Sr. Manel Vidal Salvadó va sol·licitar que s'esmenés una errada
detectada en la transcripció del seu nom a l'acta:
-A la pàgina 1, on diu:
-Sr. Manel Lluís Vidal.
Ha de dir:
-Sr. Manel Vidal Salvadó.
De conformitat amb el que estableix l'article 91.1 del Reial Decret 2568/86, de
28 de novembre, i concordants;
LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Comissió de Govern en
data 17 de juliol de 2003, amb l'esmena abans transcrita..
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 atribucions conferides per l'article 21.1f) de la Llei 7/85,
de 2 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i les competències
delegades per l'Alcaldia-Presidència, mitjançant decret de data 2.07.2003;
LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar les factures que tot seguit es relacionen, fent constar el
creditor, concepte i l'import:
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NÚM

NOM PROVEÏDOR

529
530
531
532
533

JOSEP ANTONI AUBANELL CLUA
JOSEP ANTONI AUBANELL CLUA
JORDI PUCHOL ROS
JORDI PUCHOL ROS
MAGDA SAMPE FERRE

534
535
536
537

SUBMINISTRES SANT JORDI SL
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
SUBMINISTRES SANT JORDI SL

538 OFI-TECMAR SL
539 Ma. Lluïsa I ANDREU S.R.C
540 DIPUTACIO DE TARRAGONA
541 DIPUTACIO DE TARRAGONA
542 HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.
543 ARIDOS Y EXCAV. DEL MATARRAÑA
SL
544 CASH GANDESA & FUSTER SL
545 RAMON LUZ MUÑOZ
546 RAMON LUZ MUÑOZ
547 RAMON LUZ MUÑOZ
548 RAMON LUZ MUÑOZ
549 RAMON LUZ MUÑOZ
550
551
552
553
554
555
556

COMERCIAL CREIXENTI SL
COMERCIAL CREIXENTI SL
COMERCIAL CREIXENTI SL
ROGELIO MUÑOZ GUIMERA
LA VEU DE L'EBRE SL
DIEZ Y COMPAÑÍA S.A.
CATALUNYA MOTORS S.C.C.L.

557
558
559
560
561

RAMON LUZ MUÑOZ
M. I J. GRUAS S.A.
LIMPLAS S.A.
LIMPLAS S.A.
LIMPLAS S.A.

562 FERRETERIA BARRUBES
563 FERRETERIA BARRUBES
564 TALLERES JOLLBA S.A.
565
566
567
568
569

JOSEP FONTANET ESCARIHUELA
JOSEP FONTANET ESCARIHUELA
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
SUBMINISTRES SANT JORDI SL

570 SUBMINISTRES SANT JORDI SL
571 PEGETBE SL
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CONCEPTE

IMPORT

Obertura camí d'accés a les trinxeres
Treball de moviment de terres del c/ Font de Dalt 1a. fase
Treballs i materials arranjament porta Pavelló Polisportiu
Canvi retrovisor vehicle Land Rover
Treballs i materials confecció bandes Pubilles i banderí
Hereuet
Subministra materials servei enterraments Cementiri
Subministra materials servei manteniment CEIP
Subministra equipament personal brigada municipal
Subministra materials manteniment i conservació vies
públiques
Gestions laborals mes de juny
Servei de pensió prestada a tres transeünts
Edicte BOP expos.públ. Padró taxa suem. aigua 2n.
trimestre
Edicte BOP exposició pública dedicació de l'AlcaldePresident
Subministra articles reducció velocitat trànsit vies públiques
Subministra i ports sorra servei brigada obres

3.137,22
8.600,00
128,24
6,96
248,00

Subministra begudes per la màquina de les piscines
Treballs i materials reparació bomba depuradora piscines
Treballs servei manteniment enllumenat públic
Treballs i materials reparació fuita d' aigua a l'escorxador
Muntatge caixa estanca per Plaça del Comerç
Treballs desconnexió i connexió cables llum Bàscula
Pública
Subministra cadenat i còpies claus dels edificis municipals
Subministra articles pels col·legis electorals
Subministra articles pel servei de les piscines municipals
Honoraris juliol valoració obres
Inserció publicitària a l'especial turisme i activitats d'estiu
Subministra plaques noms de carrers
Treballs i materials reparació roda remolc recollida
escombraries
Muntatge caixa estanca per Plaça del Comerç
Tractament asfàltic a diversos carrers de la població
Subministra lleixiu pel Camp de Futbol
Subministra lleixiu per l'Estació d'Autobusos
Subministra productes de neteja i cloració aigua per les
Piscines
Subministra útils i ferramentes pel servei de recollida
d'escombrar
Subministra cable i candau servei Vigilants Municipals
Treballs i materials reparació panys portes Piscines
Municipals
Subministra premsa Biblioteca mesos abril, maig, juny i juliol
Subministra material servei oficines municipals
Subministra materials servei manteniment CEIP
Subministra materials arranjament Pista de Tenis
Subministra materials servei manteniment xarxa
clavegueram
Subministra guants pel personal de la brigada d'obres
Ports quatre paquets

94,65
562,16
316,36
34,48
-234,40
38,60

89,06
21,98
68,73
109,67
537,83
57,78
48,00
48,00
647,51
285,63

23,60
18,80
25,20
482,07
348,59
406,85
72,98
283,28
12.412,68
4,29
4,29
1.159,36
122,69
14,80
76,56
414,00
85,10
21,77
47,90
17,43
11,10
36,66

572
573
574
575
576

C.I.N.M.A.Q. SL
PACO GARCIA S.A.
AUTOSERVEI COSTAL-UBALDE SL
AUTOSERVEI COSTAL-UBALDE SL
AUTOSERVEI COSTAL-UBALDE SL

577
578
579
580

AUTOSERVEI COSTAL-UBALDE SL
ALTADILL LA BOUTIQUE DEL DISC
Ma. ELISA ANDRES ROMERO
CARROSSERIES ALAZOR S.L.

581 CARROSSERIES ALAZOR SL
582 CARROSSERIES ALAZOR SL
583 DIPUTACIO DE TARRAGONA
584
585
586
587

REDDIS UNION MUTUAL
ASSUMPCIO CATALA MILA
C. ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
CONSELL COMARCAL DE LA TERRA
ALTA
588 PERE CUARTIELLES ORTIZ
589 MAGDA SAMPE FERRE
590 DOMINGO FORNOS SL
591 ARIDOS Y EXCAV. DEL MATARRAÑA
SL
592 HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.
593 NETCAT SERVEIS DE NETEJA S.L.U.
594 Ma. Lluïsa I ANDREU S.R.C
595 TRACKING GIRONA SL
596 AUBANELL REPARACIONS SL
597 JOSEFA MARTI CREIXENTI
598 CASH GANDESA & FUSTER SL
599 CASH GANDESA & FUSTER SL
600 CASH GANDESA & FUSTER SL
601 CASH GANDESA & FUSTER SL
602 PUJOL PASTISSERIES SL
603 JUANJO CLUA VIÑA
604 TALLERS EBRO C.B.
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
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PUJOL PASTISSERIES SL
CORREOS Y TELEGRAFOS
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
JOAN RINS CORTIELLA
ANGELS JUANCOMARTI PEDROL
CONSELL COMARCAL DE LA TERRA
ALTA
Ma. Lluïsa I ANDREU S.R.C
RAMON LUZ MUÑOZ
RAMON LUZ MUÑOZ
RAMON LUZ MUÑOZ
RAMON LUZ MUÑOZ
OFI-TECMAR SL
OFI-TECMAR SL
OFI-TECMAR SL

Subministra productes de neteja per les Piscines Municipals
Subministra articles uniformitat Vigilants Municipals
Subministra articles i productes de neteja pel CEIP
Subministra articles i productes de neteja pel CEIP
Subministra articles i productes de neteja dependències
municipals
Subministra productes pels actes Jornades Culturals 2002
Subministra CDs per l'Emissora de Ràdio
Honoraris expedició nota simple informativa
Treballs i materials servei manten. i conserv. xarxa
clavegueram
Treballs i materials arranjament senyal de trànsit
Treballs i materials arranjament farola enllumenat públic
Edicte BOP exp.publ. projecte compensació UA núm. 4
NNSS
Concert prestació servei de prevenció
Confecció nous vestits dos Gegants
Combustible vehicles mes de juliol
Aportació manteniment Serveis Socials any 2002
Treballs i materials construcció plafons propaganda
Eleccions
Confecció banderí pel Grup de Dansada
Fruita per la festa de la sardinada
Subministra i ports àrids per l'arranjament de les pistes de
tenis
Subministra senyals regulació trànsit vies públiques
Servei neteja dependències municipals mes de juliol
Servei de pensió prestada a un transeünt
Projecció cinema a la fresca dintre de les Jornades Culturals
Reparació aparell de fred de la Llar d'Avis
Subministra articles de neteja edifici Ajuntament
Subministra paper higiènic serveis Estació d'Autobusos
Subministra begudes per la màquina de les piscines
Subministra aigües pels bombers incendi Coll del Moro
Subministra articles per la Festa de la Sardinada
Subministra articles per la Festa de la Sardinada
Treballs tractor-pala adequació abocador de runes
Treb. i mater. repar. i mant. tractor i remolc servei recollida
escombraries
Subministra cocs i pa per la Festa de la Sardinada
Trameses postals mes de juliol
Subministra materials arranjament pista pati Escoles Velles
Subministra candau per les cadires de la Plaça del Comerç
Subministra articles serveis brigada
Subministra guants pel personal de la brigada d'obres
Subministra materials arranjament carrers
Treballs i materials col·locació tablero porta piscines
Subministra sardina per la Festa de la Sardinada
Servei transport i tractament escombraries mes de juliol
Servei de pensió prestada a un transeünt
Treballs i materials servei manteniment enllumenat públic
Subministra materials fontaneria
Treballs i materials reparació formigonera
Treballs servei manteniment CEIP
Tramitació accident de treball
Gestions laborals mes de juliol
Gestions laborals mes de juliol

164,24
645,73
70,18
104,12
25,00
19,92
90,90
3,49
151,15
41,76
129,03
48,00
607,19
410,14
402,76
2.227,00
949,90
180,00
87,05
442,63
330,55
542,30
19,26
575,36
46,40
12,49
30,62
118,59
8,99
27,81
55,50
320,04
830,83
-54,40
217,35
13,57
6,61
5,20
18,20
7,67
36,25
363,53
3.705,34
19,26
131,29
12,48
29,55
30,88
10,46
255,72
65,30

623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
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OFI-TECMAR SL
OFI-TECMAR SL
JORDI PUCHOL ROS
JORDI PUCHOL ROS
DIPUTACIO DE TARRAGONA

Gestions laborals mes de juliol
Gestions laborals mes de juliol
Treballs i materials arranjament porta entrada CEIP
Treballs i materials emmarcar plànol antic de la població
Edicte BOP aprovació provisional Pressupost Municipal
2003
DIPUTACIO DE TARRAGONA
Edicte BOP aprovació inicial exp. 4/2002 de modificació de
crèdit pressupost
FORN DEL CASTELL
Subministra cocs per la verbena dels Geganters i Grallers
ANA BALART BLADE
Subministra cocs i pa per la Festa de la Sardinada
ANA BALART BLADE
Subministra cocs i pa per la verbena dels Geganters i
Grallers
TRACKING GIRONA SL
Projecció cinema a la fresca dintre de les Jornades Culturals
CASH GANDESA & FUSTER SL
Subministra begudes per la màquina de les piscines
BARROC AVUI
Actuació musical dia 30-08-03
TENISSINCO S.A.
Treballs realitzats per l'arranjament d'una pista de tennis
Ma. Lluïsa I ANDREU S.R.C
Servei de pensió prestada a tres transeünts
PUJOL PASTISSERIES SL
Subministra coques per la Festa de les Paelles
Ma. Lluïsa I ANDREU S.R.C
Servei de pensió prestada a cinc transeünts
SAMM SL
Lloguer grup electrogen per la verbena dels Geganters i
Grallers
FRANCESC CORTIELLA NAVARRO
Actuació del conjunt "Gra Fort" verbena Geganters i Grallers
TOMAS BESALDUCH COTILLO
Articles pirotècnics acte inici Festa Major
ANGELS MEIX BOIRA
Confecció faldó per l'escenari de la Plaça del Comerç
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
Subministre materials servei manteniment i conservació
CEIP
SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.
Subministra materials servei manteniment xarxa
clavegueram
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
Subministra materials servei manteniment vies públiques
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
Subministra materials arranjament voreres
CARROSSERIES ALAZOR SL
Treballs i materials construcció tapes registre xarxa
clavegueram
JARMA S.C.C.L.
Treballs i materials reparació i manteniment vehicle
Mitsubishi
C. ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
Combustible vehicles mes d'agost
FESDOLPER SL
Llaminadures acte anunci Festa Major
ENT.AUT. DEL DIARI OFICIAL I
Edicte DOGC modificació Normes Subsidiàries de
PUBLICAC.
Planejament
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
Subministra materials arranjament pista ball Pati Escoles
Velles
ONA CATALANA S.A.
Publicitat "Ona de l'Ebre" Festa Major 2003
TECNICA INVESTIGACION Y CONTROL Control materials "Urbanització Font de Dalt 1a. fase"
S.A.
RAMON LUZ MUÑOZ
Treballs i materials servei manteniment enllumenat públic
LIMPLAS S.A.
Subministra lleixiu per l'Escorxador Municipal
LA VEU DE L'EBRE SL
Publicitat a "La Veu de l'Ebre" Festa Major 2003
DOCTOR REDTSO SL
Servei sonorització actuació grups Festa Geganters i
Grallers
JUANJO CLUA VIÑA
Treballs tractor-pala adequació abocador de runes
LIMPLAS S.A.
Subministra productes de neteja i cloració aigua per les
Piscines
BAYER HNOS. S.A.
Subministra llibres registre de la comptabilitat municipal
MODUL PROMOCIONS S.R.L.
Certificació núm. 4 "Construcció vestidors piscina a l'aire
lliure"
HERMES COMUNICACIONS S.A.
Publicació a "El Punt" edicte modificació NNSS de
Planejament
CORREOS Y TELEGRAFOS
Trameses postals mes d'agost
PEGETBE SL
Ports dos paquets
NETCAT SERVEIS DE NETEJA S.L.U.
Servei de neteja dels vidres del CEIP
NETCAT SERVEIS DE NETEJA S.L.U.
Servei neteja dependències municipals mes d'agost
NETCAT SERVEIS DE NETEJA S.L.U.
Servei neteja dependències municipals mes d'abril

50,62
16,89
28,34
57,00
89,20
87,14
30,00
61,95
77,50
575,36
57,63
1.502,53
17.475,00
44,14
86,40
101,65
538,40
609,00
348,93
43,60
97,37
7,83
3,83
38,33
90,04
100,13
448,09
62,45
80,98
205,31
232,00
240,91
215,34
11,37
232,00
1.603,50
621,18
616,60
684,10
40.261,70
97,44
222,97
18,40
271,89
542,30
542,30

669 RAMON LUZ MUÑOZ
670 GRAFICAS SALAET S.A.
671 DIPUTACIO DE TARRAGONA
672 DIPUTACIO DE TARRAGONA
673 DIPUTACIO DE TARRAGONA
674 DIPUTACIO DE TARRAGONA
675 JOAN ANTONI CANALDA
DESCARREGA
676 DOMENECH HOSTAU SL
677 Ma. Lluïsa I ANDREU S.R.C
678 Ma. Lluïsa I ANDREU S.R.C
679
680
681
682
683
684

JOSEP ANTONI AUBANELL CLUA
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
LLUIS BARRIOS MUÑOZ
LLUIS BARRIOS MUÑOZ

685 LLUIS BARRIOS MUÑOZ
686 Ma. CARMEN VALLS SOLE
687 Ma. CARMEN VALLS SOLE
688 ASSEMBLEA LOCAL CREU ROJA
ESPAN
689 CONSELL COMARCAL DE LA TERRA
ALTA
690 JUAN JAEN OLIVER
691 ANNA Ma. MUÑIZ SL
692 ANNA Ma. MUÑIZ SL
693 ANNA Ma. MUÑIZ SL

Treballs servei manteniment enllumenat públic
Subministra articles Festa Sardinada i Festa Geganters i
Grallers
Edicte BOP exp.públ. Padró conservació camins 2003
Edicte BOP exposició pública Padró taxes exercici 2003
Edicte BOP aprov.inic. i inf.públ. modificació 2/03 NNSS
Planeja
Edicte BOP aprov.def. Pressupost Municipal 2003
Lloguer i muntatge equip de só Pregó Festa Major 2003
Subministra pa i pastes actes Festa Major 2003
Servei de pensió prestada a dos transeünts
Servei de pensió prestada als membres de la xaranga de la
FM
Treball de moviment de terres del c/ Font de Dalt fase final
Subministra materials arranjament CEIP
Subministra materials acte Castell de Focs Festa Major
Subministra guants pel personal de la brigada d'obres
Treballs i materials escomesa aigua al Polígon Industrial
Treballs i materials reparació i manteniment edificis
municipals
Treballs i materials reparació i manteniment Pavelló i Camp
Futbol
Centre de flors per l'actuació de "Barroc Avui"
Rams i cistellets de flors per les Pubilles i Pubilletes Festa
Major
Servei socorrista a les Piscines Municipals
Servei transport i tractament escombraries mes d'agost

130,42
81,20
48,00
48,00
48,00
383,16
139,20
200,00
23,81
300,13
7.947,40
112,38
74,10
10,79
33,65
937,82
98,34
160,00
207,00
31,14
3.980,22
264,00
59,90
63,56
262,33

714 ALTADILL LA BOUTIQUE DEL DISC

Serveis enterraments cementiri
Subministra regal pel Hereuet sortint Festa Major
Subministra trofeus per les 24 hores de Futbol-Sala
Subministra regals per les Pubilles i Pubilleta sortint Festa
Major
Subministra regal per l'acte de la Festa dels Avis
Articles per la cremada de rom durant la cantada
d'havaneres
Gestions laborals mes d'agost
Treballs de matador a l'escorxador durant el mes de juliol
Treballs de matador a l'escorxador durant el mes d'agost
Subministra articles acte Festa dels Avis
Subministra articles Festa de Geganters i Grallers
Subministra articles servei Ajuntament
Subministra articles actes Festa Major
Subministra articles actes Festa Major
Subministra articles acte cloenda curset de natació
Subministra articles per la Festa de les Paelles
Subministra articles xocolatada nens Festa Major
Subministra articles per l'acte de la xaranga Festa Major
Treballs i materials arranjament porta magatzem brigada
Treballs i materials arranjament porta Pavelló Polisportiu
Subministra llanterna llum emergència regulació trànsit
Subministra articles servei brigada d'obres
Còpies claus del candau del Pati de les Escoles Velles
Subministra confetti per la cavalcada de carrosses de la
Festa M
Subministra CDs per l'Emissora de Ràdio

716 ESTEFANIA FERRERES GARCIA

Desplaçaments tasques rehabilitació CAP mes de juliol

207,00

694 ANNA Ma. MUÑIZ SL
695 JOSEFA MARTI CREIXENTI
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
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OFI-TECMAR SL
LLORENÇ MARTI BENAIGES
LLORENÇ MARTI BENAIGES
CASH GANDESA & FUSTER SL
CASH GANDESA & FUSTER SL
CASH GANDESA & FUSTER SL
CASH GANDESA & FUSTER SL
CASH GANDESA & FUSTER SL
CASH GANDESA & FUSTER SL
CASH GANDESA & FUSTER SL
CASH GANDESA & FUSTER SL
CASH GANDESA & FUSTER SL
TALLERES JOLLBA S.A.
TALLERES JOLLBA S.A.
FERRETERIA BARRUBES
FERRETERIA BARRUBES
FERRETERIA BARRUBES
PUEYO - BERNUS SL

61,36
12,10
583,22
463,56
533,13
43,30
111,38
408,12
593,04
212,34
37,26
17,16
54,56
23,26
81,20
71,92
160,08
63,96
23,94
139,20
95,15

717 ESTEFANIA FERRERES GARCIA
718 CELLER COOPERATIU DE GANDESA
719 TRANSPORTS PUBLICS DEL PRIORAT
SL
720 TELECOMUNICACIONS GARGALLO SL
721 TELECOMUNICACIONS GARGALLO SL
722 Ma. Lluïsa I ANDREU S.R.C
723 JOSEP BLANCH SALVADO
724 ANGEL ALTADILL ESPINOS
725 SALVADO I COSTA C.B.
726 SALVADO I COSTA C.B.
727 PEGETBE SL
728 Ma. ESPINA NIELLA CLUA
729 LLORENÇ MARTI BENAIGES
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743

HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.
DANIEL MONLLAU BARRIOS
LIMPLAS S.A.
LIMPLAS S.A.
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
SUBMINISTRES SANT JORDI SL
C. ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
ANA BALART BLADE
ANA BALART BLADE
PUJOL PASTISSERIES SL
PUJOL PASTISSERIES SL
PILAR VIÑALS VALLESPI
PILAR VIÑALS VALLESPI
AUTO BRUGAN SL

744 AUTO BRUGAN SL
745 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
RADIODIFUSION
746 CARROSSERIES ALAZOR SL
747 ESTHER ROSELLO SOLE
748 CORREOS Y TELEGRAFOS
749 ILDEFONSO MONFORTE CARCELLER
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
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Desplaçaments tasques rehabilitació CAP mes d'agost
Subministra articles Festa Sardinada i Festa Paelles
Viatge a Barcelona amb el Grup de Dansada de Gandesa

82,80
151,32
490,00

Subministra telèfon mòbil per serveis municipals
Subministra telèfon mòbil per serveis municipals
Servei de restaurant prestada a un transeünt
Treballs i materials arranjament vestidors camp de futbol
Assessorament Taller de Plàstica CEIP mes de setembre
Treballs i materials arranjament tapa xarxa clavegueram
Treballs i materials arranjament torres llums camp futbol
Ports dos paquets
Subministra articles per la Festa de les Paelles
Treballs de matador a l'escorxador durant el mes de
setembre
Subministra senyals regulació trànsit vies públiques
Treballs i materials instal·lació llum i sanitaris caseta CEIP
Subministra lleixiu per l'Estació d'Autobusos
Subministra productes de neteja pel Pavelló Polisportiu
Subministra materials servei manteniment CEIP
Subministra equipament pel personal municipal
Combustible vehicles mes de setembre
Subministra articles pels actes de la Festa Major
Subministra coques acte cloenda curset de natació
Subministra pastes per la Festa de Geganters i Grallers
Subministra articles pels actes de la Festa Major
Subministra rams de flors per la Festa Major
Subministra terra tractada per les flors del CEIP
Treballs i materials reparació i manteniment vehicle Land
Rover
Treballs i materials reparació i manteniment vehicle
Mitsubishi
Cunyes publicitàries Radio Mora d'Ebre actes Festa Major

156,70
21,20
3,48
573,50
176,90
16,62
869,33
26,84
62,92
461,91

Treballs i materials arranjament infrastructures municipals
Subministra sabates pels Vigilants Municipals
Subscripció del servei d'Apartat Postal
Subministra articles per l'aperitiu de la trobada
d'Excombatents
JOSE ANTONIO POYO VINAIXA
Subministra insecticides i pesticides pels jardins municipals
HERMES COMUNICACIONS S.A.
Publicitat a "El Punt" actes Festa Major 2003
DIGIT BASCULES I SISTEMES SL
Treballs comprovació Bàscula Pública
INFORMATICA DEL EBRO S.A.
Servei manteniment i conservació fotocopiadora oficines
municipi
ESTHER ROSELLO SOLE
Subministra sabates pels Vigilants Municipals
LAURA PUERTO CANTALEJO
Lloguer i transport clavicèmbal per l'actuació de "Barroc
Avui"
PROMICSA
Publicitat a "Diari de Tarragona" actes Festa Major 2003
A.S. COLL DEL MORO SL
Aperitiu catering per la Trobada de Dansada
GRUES RIBERA D'EBRE SL
Servei de grua pel muntatge de les torres d'il·luminació
camp futbol
TELECOMUNICACIONS GARGALLO SL Subministra telèfon mòbil per serveis municipals
ASCENSORES CENIA S.A.
Servei manteniment i conservació ascensor Llar d'Avis 4t.
trimestres
HIGH QUALITY 2000 SL
Subministra cintes i paper continu per les impressores
CELLER COOPERATIU DE GANDESA
Subministra articles pels actes de la Festa Major
Ma. ELISA ANDRES ROMERO
Minuta honoraris inscripcions registrals
NETCAT SERVEIS DE NETEJA S.L.U.
Servei neteja dependències municipals mes de setembre
ROGELIO MUÑOZ GUIMERA
Honoraris setembre valoració obres

613,52
2.295,62
4,29
4,45
8,48
66,80
413,65
165,34
147,00
34,00
190,50
60,00
10,50
38,41
269,63
125,00
121,54
146,00
43,25
43,00
90,86
156,60
90,94
227,36
73,00
329,58
414,26
327,10
586,96
186,80
240,68
180,16
43,30
90,20
542,30
482,07

766
767
768
769
770
771
772
773

GANDESA DE GAS SL
REDDIS UNION MUTUAL
NURIA EJARQUE MARCO
ALTADILL LA BOUTIQUE DEL DISC
ESTEFANIA FERRERES GARCIA
CORREOS Y TELEGRAFOS
PACO GARCIA S.A.
LLATJE ELECTROCONFORT SL

774 FRANCISCA BELTRI FUMADO
775 JOSEP ANTONI AUBANELL CLUA
776 JOSEP ANTONI AUBANELL CLUA
777 JOSEP ANTONI AUBANELL CLUA
778 RAMON LUZ MUÑOZ
779 RAMON LUZ MUÑOZ
780 RAMON LUZ MUÑOZ
781 RAMON LUZ MUÑOZ
782
783
784
785

JUANJO CLUA VIÑA
COMERCIAL LLAURADO S.A.
COMERCIAL LLAURADO S.A.
JUAN MIGUEL FRANCH PALMA

786 CONSELL COMARCAL DE LA TERRA
ALTA
787 SUBMINISTRES SANT JORDI SL
788 SUBMINISTRES SANT JORDI SL
789 SUBMINISTRES SANT JORDI SL
790 OFI-TECMAR SL
791 PIELES DOMINGO SL
792 PIELES DOMINGO SL
793 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA
SL
794 HIGH QUALITY 2000 SL
795 DIPUTACIO DE TARRAGONA
796 DIPUTACIO DE TARRAGONA
797
798
799
800

ASCENSORES MARVI SL
SERVISANT S.C.P.
TOMAS LOPEZ BAÑOS
ANNA Ma. MUÑIZ SL

801
802
803
804
805
806

ANGELS MEIX BOIRA
ESTHER ROSELLO SOLE
ANTONIO JARDI PORTOLES
ALVAREZ BELTRAN S.A.
ALVAREZ BELTRAN S.A.
ALVAREZ BELTRAN S.A.

807 ALVAREZ BELTRAN S.A.
808 ALVAREZ BELTRAN S.A.
809 ALVAREZ BELTRAN S.A.
810 ALVAREZ BELTRAN S.A.
811 ARIDOS Y EXCAV. DEL MATARRAÑA
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Subministra gas propà dutxes Pavelló Polisportiu
Concert prestació servei prevenció aliena 4t.trimestre 2003
Regal per la Festa d'Avis dintre de les Jornades Culturals
Subministra CDs per l'Emissora de Ràdio
Desplaçaments tasques rehabilitació CAP mes de setembre
Trameses postals mes de setembre
Traje impermeable pels Vigilants Municipals
Treballs i materials reparacions aparell de fred edifici
Ajuntament
Sopars servits als membres del Grup Musical
Treballs retro i tractor pistes de tenis i piscines
Treb. retro i martell clavegueram Av.Catalunya i c/ Méndez
Núñez
Treballs retro, tractor i pala-carregadora arranjament camins
Treballs i materials manteniment enllumenat públic
Treb. i mat. instal·lació mòduls automàtics pista Escoles
Velles
Treb. i mat. reparació avaria llum andana Estació
d'Autobusos
Treballs i materials connectar grup alternador pati Escoles
Velles
Treballs tractor-pala adequació abocador de runes
Subministra senyals regulació trànsit vies públiques
Abonament part de la factura anterior per material no servit
Quota anual servei desinfecció i desratització zones
municipals
Servei transport i tractament escombraries mes de setembre
Subministra materials servei manteniment CEIP
Subministra guants personal brigada obres
Subministra guants personal recollida escombraries
Gestions laborals mes de setembre
Retirada despulles animals escorxador municipal mes de
juliol
Retirada despulles animals escorxador municipal mes
d'agost
Instal·lació nova escomesa enllumenat públic Font de Dalt
Subministra equip informàtic per l'Oficina de Turisme
Edicte BOP clàusules subhasta pública aprofitament
pastures
Edicte BOP clàusules subhasta pública aprofitament caça
major
Materials reparació plataforma del muntacàrregues
Confecció programes oficials de la Festa Major 2003
Subministra material imprès per les oficines municipals
Placa homenatge al Sr. Francesc Núñez amb motiu del
centena
Subministra roba per folrar taules a l'edifici de la Presó
Subministra sabates pels Vigilants Municipals
Trofeus competicions esportives actes Festa Major
Subministra eines i ferramentes servei electricista
Subministra guants servei electricista
Subministra materials servei manteniment Pavelló
Polisportiu
Subministra materials servei manteniment edifici Ajuntament
Subministra mater.fontaneria manteniment edifici
Ajuntament
Subministra materials servei manteniment enllumenat públic
Subministra materials fontaneria servei manteniment edificis
Subministra i ports àrids

30,44
505,84
51,80
36,80
310,50
86,84
275,36
420,85
85,50
1.436,15
777,34
1.031,80
537,13
658,17
15,44
45,12
219,24
2.396,08
-1.574,18
1.045,76
3.971,97
38,86
8,00
5,00
538,83
0,00
256,80
1.249,74
920,00
227,50
297,50
32,42
7.081,45
471,75
48,14
93,60
73,00
627,91
634,23
46,93
70,77
55,92
122,09
367,31
99,88
297,69

SL
812 DIPUTACIO DE TARRAGONA
813
814
815
816

Ma. Lluïsa I ANDREU S.R.C
ART MOBLE CENTRE SL
JUAN JAEN OLIVER
FERRER QUALITAT S.A.

817 TALLERS PUEYO - BERNUS SL
818 DIPUTACIO DE TARRAGONA
819 CONSELL COMARCAL DE LA TERRA
ALTA
820 ALTADILL LA BOUTIQUE DEL DISC
821 Ma. Lluïsa I ANDREU S.R.C
822 ANNA Ma. BALART BLADE
823 ROGELIO MUÑOZ GUIMERA
824 ROGELIO MUÑOZ GUIMERA
825 ALVAREZ BELTRAN S.A.
826 PUJOL PASTISSERIES SL
827 LLORENÇ MARTI BENAIGES
828 ANGEL ALTADILL ESPINOS
829 JUANJO CLUA VIÑA
830 FERRETERIA BARRUBES
831 FERRETERIA BARRUBES
832 FERRETERIA BARRUBES
833 FERRETERIA BARRUBES
834 FERRETERIA BARRUBES
835 JARMA S.C.C.L.
836 TALLERES JOLLBA S.A.
837 PEGETBE SL
838 DIPUTACIO DE TARRAGONA
839
840
841
842
843

JOSEFA MARTI CREIXENTI
CARROSSERIES ALAZOR SL
JOSE ANTONIO POYO VINAIXA
C. ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
CELLER COOPERATIU DE GANDESA

844 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Edicte BOP indemnitzacions membres Corporació
exerc.càrrec
Servei de pensió prestada a un transeünt
Subministra mobiliari per l'Oficina de Turisme
Serveis enterraments cementiri
Subministra mater. fontaneria servei manten. edifici
Ajuntament
Subministra materials servei Piscines
Edicte BOP apr.def. Contrib.Espec. obres nucli antic 4a.
fase
Serveis motonivelladora, rodet, plataforma i esbrossadora
1r.sem
Subministra CDs per l'Emissora de Ràdio
Servei de pensió prestada a dos transeünts
Cocs variats per la trobada cultural a Prat de Comte
Honoraris octubre valoració obres
Honoraris redacció de dos memòries valorades
Subministra materials servei manteniment enllumenat públic
Pastes recepció participants "Camí de S.Jaume de l'Ebre"
Treballs de matador a l'escorxador durant el mes d'octubre
Assessorament Taller de Plàstica CEIP mes d'octubre
Treballs tractor-pala adequació abocador de runes
Subministra ferramentes pel servei de la brigada d'obres
Subministra ferramentes pel servei de l'electricista
Subministra materials servei manteniment enllumenat públic
Subministra materials servei manteniment CEIP
Subministra materials servei manteniment Polisportiu
Treballs i materials reparació Dumper
Treballs i materials arranjament paret Piscines
Ports tres paquets
Edicte BOP expos.públ. Padró abastament aigua 3r.
trimestre
Subministra productes servei oficines municipals
Treballs i materials arranjament faroles enllumenat públic
Subministra productes fitosanitaris
Combustible vehicles mes d'octubre
Subministra productes per la trobada cultural a Prat de
Comte
Subministra materials servei manteniment enllumenat públic
TOTAL

SEGON: No aprovar la factura núm. 715, presentada pel Sr. Rogelio Muñoz,
d'import 482,07€, perquè durant el mes d'agost no va prestar el servei de
valoració de les obres efectuades, per estar de vacances.
TERCER: Aprovar l'aportació econòmica que ha d'efectuar l'Ajuntament al Sr.
Jesús Pedrola Gil, de Corbera d'Ebre, d'import 179,80€, pel material que ha
emprat en la formació de l'escultura "l'Ametller" dins del projecte de l'Art al Ras,
al qual s'hi va adherir l'Ajuntament.
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48,00
20,33
1.869,78
450,00
104,27
34,86
48,00
380,66
81,00
40,66
70,00
482,07
498,80
382,78
56,00
516,14
353,80
146,16
24,84
38,07
66,82
11,26
79,44
64,96
494,16
64,39
48,00
10,10
92,02
266,31
422,56
44,35
109,77
180.006,38

QUART: Aprovar l'aportació econòmica que ha d'efectuar l'Ajuntament a la
Sra. Beatriz Borraz Sesé, per import de 113,24€, per l'exposició de fotografia
organitzada a l'edifici de les Escoles Velles, sobre el tema de la Guerra Civil
"Ruïna del poble vell de Belchite".
3) Reclamacions diverses sobre liquidacions de taxes municipals i
d'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Reclamacions per l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Vistes les sol·licituds efectuades pels senyors que tot seguit s'esmenten, de
devolució de la quota íntegra o de la part proporcional de la quota de l'impost
municipal sobre vehicles de tracció mecànica que han satisfet l'exercici 2003,
per vehicles que ja han donat de baixa en les dates assenyalades;
_____________________________________________________________________
Subjectes passiu

Vehicle

Data baixa/ Baixa
Transferència

Causa

Import satisfet A retornar
exercici 2003

_______________________________________________________________
Fco. Gabarri Claveria T-0458-M
06-03-2003
Joan Bta. Esteve Meix T-6080-AH 27-02-2003
Manel Aubà Arrufat
T-3548-F
07-01-2003

Definitiva Volunt. 82,01€
Definitiva Volunt. 82,01€
Definitiva Volunt. 14,39€

61,51€
61,51€
10,79€

_______________________________________________________________

Considerant que segons estableixen els articles 93 i 95 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, l'Impost sobre vehicles
de tracció mecànica és un tribut que grava la titularitat dels vehicles d'aquesta
naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, qualsevol que sigui la
seva classe o categoria, sent subjectes passius de l'impost les persones
físiques o jurídiques i les entitats, a nom de les quals consti el vehicle segons
el permís de circulació;
Atès que segons estableix l'article 97 de la Llei esmentada, el període impositiu
de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica coincideix amb l'any natural;
Atès que segons el mateix precepte l'impost es devenga el primer dia del
període impositiu, si bé l'import de la quota tributària es prorratejarà per
trimestres naturals en els casos de primera adquisició o de baixa definitiva dels
vehicles;
Havent-se comprovat mitjançant informes emesos per la Prefectura Provincial
de Trànsit que els sol·licitants anteriorment relacionats, han donat de baixa
definitivament el vehicle de la seva propietat en les dates assenyalades i per
tant, ja no consten com a titulars d'aquest;
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LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Estimar les sol·licituds formulades pels senyors anteriorment
esmentats i retornar a cadascun, els imports abans assenyalats, que
correspon a la part proporcional de la quota de l'impost sobre vehicles de
tracció mecànica de l'exercici 2003 que han satisfet per vehicles ja donats de
baixa en les dates indicades.
SEGON: Procedir a la devolució dels imports esmentats per sistema de
transferència bancària, prèvia aportació per parts dels interessats dels rebuts
originals acreditatius d'haver satisfet l'impost de referència.
TERCER: Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i
efectes escaients.
Reclamacions per liquidacions de taxes municipals.
1) Reclamació de la Unió de Botiguers de Móra d'Ebre.
L'entitat "Unió de Botiguers de Móra d'Ebre" ha presentat en data 24.10.2003,
un escrit a l'Ajuntament, mitjançant el qual exposa que per una errada de la
mateixa entitat ha duplicat el pagament de la liquidació núm. 60/03,
corresponent a la taxa per la prestació del servei de publicitat a l'Emissora de
Ràdio Municipal de Gandesa, durant el mes d'agost, i que ascendeix a l'import
de 38,11€. L'interessada ha aportat els justificats dels dos ingressos efectuats
a l'Ajuntament pel concepte esmentat.
Realitzades les oportunes comprovacions s'ha constatat que l'entitat va fer un
ingrés a l'Ajuntament en data 14.10.03 per l'import de 38,11€ mitjançant una
transferència al compte municipal a Caixa Tarragona i posteriorment, en data
15.10.03 va tornar a fer efectiu el mateix import mitjançant un càrrec domiciliat
al compte de l'entitat.
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 COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Retornar a l'entitat "Unió de Botiguers" de Móra d'Ebre, l'import de
38,11€ que ha ingressat de més a l'Ajuntament, en concepte de taxa municipal
per la prestació del servei de publicitat a l'Emissora de Ràdio Municipal de
Gandesa, mes d'agost 2003 (liquidació núm. 60/03).
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SEGON: Fer efectiva la devolució aprovada mitjançant transferència de fons
al compte de l'entitat interessada.
TERCER: Notificar el present acord a l'interessada, pel seu coneixement i als
efectes escaients.
2) Reclamació del Sr. Josep Álvarez Clua.
El Sr. Josep Álvarez Clua ha presentat en data 19.9.2003 un escrit a
l'Ajuntament, mitjançant el qual exposa que ha pagat per duplicat la liquidació
de taxes núm. 405/03, devengada per l'atorgament d'autorització per
connectar a la xarxa general d'aigua potable, per l'edifici emplaçat al c.
Sèneca, núm. 4, de Gandesa, segons expedient d'obres 76/03. L'interessat
aporta els documents justificatius d'haver efectuat el pagament per duplicat.
Efectuades les oportunes comprovacions, s'ha constatat que l'interessat va
efectuar el primer ingrés en data 28.04.03, per import de 108,34€, mitjançant
una transferència de fons al compte municipal de Caixa Tarragona, i
posteriorment, en data 1.08.03, va tornar a fer efectiu l'ingrés, pel mateix import
i concepte, mitjançant un transferència de fons al compte municipal abans
esmentat.
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 COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Retornar al Sr. Josep Álvarez Clua, l'import de 108,34€ que ha
ingressat de més a l'Ajuntament, en concepte de taxa municipal per connectar
a la xarxa general d'aigua potable, per l'edifici emplaçat al c. Sèneca, núm. 4,
de Gandesa, segons expedient d'obres núm. 76/03 i liquidació núm. 405/03.
SEGON: Fer efectiva la devolució aprovada mitjançant transferència de fons
al compte de l'interessat.
TERCER: Notificar el present acord a l'interessat, pel seu coneixement i als
efectes escaients.
3) Reclamació del Sr. Antoni Aubà Amades.
El Sr. Antoni Aubà Amades ha presentat en data 30.07.03 un escrit a
l'Ajuntament, pel qual exposa que al seu dia, per error, va sol·licitar i obtenir
llicència municipal per a connectar a la xarxa municipal d'abastament d'aigua
per la finca rústica emplaçada al Polígon 5, Parcel·la 192, Camí dels Tossals,
Terme Mpal. de Gandesa, però sol.licita l'anul·lació de la llicència atorgada i la
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devolució de les taxes pagades a l'Ajuntament per aquest concepte perquè ja
disposava d'autorització per a connectar.
En data 19.05.2003, i amb la finalitat última de conciliar els interessos públics
amb els privats, es va formalitzar un conveni entre l'Ajuntament i l'Associació
de Veïns del Puntarró,
mitjançant el qual
aquesta darrera va cedir
gratuïtament a l'Ajuntament de Gandesa, que va acceptar, la xarxa d'aigua
potable, que va des de l'av. Aragó, s/núm. fins la partida del Puntarró, TM de
Gandesa, i actualment forma part de la xarxa general del servei municipal
d'abastament d'aigua a la població.
Al mateix conveni s'establia que l'Ajuntament respectaria els drets de connexió
a la xarxa adquirits pels integrants de l'Associació de Veïns del Puntarró.
Des d'aleshores, l'Ajuntament es fa càrrec del manteniment, conservació i
millora de la xarxa d'aigua potable cedida, del seu control i administració i
cobrament del consum que efectuen els usuaris del servei municipal
d'abastament d'aigua afectats per aquesta línia.
Considerant que el titular de la finca emplaçada al polígon 5, parcel·la 192,
actualment propietat del Sr. Antoni Aubà Amades, ja disposava del dret de
connexió a la xarxa d'aigua instal·lada per l'Associació de Veïns del Puntarró,
cedida posteriorment a l'Ajuntament;
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 COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar la petició del Sr. Antoni Aubà Amades i deixar sense efecte
la llicència municipal atorgada a l'interessat per a la connexió a la xarxa d'aigua
potable per la finca rústica emplaçada al polígon 5, parcel·la 192, TM de
Gandesa, perquè aquest ja disposava d'un dret adquirit de connexió a la
xarxa, reconegut per l'Ajuntament.
SEGON: Reintegrar al peticionari l'import de la liquidació de taxes devengades
per l'autorització atorgada.
TERCER: Notificar el present acord a l'interessat, pel seu coneixement i als
efectes escaients.
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4) Reclamació de la Sra. Maria Serres Blanch.
La Sra. Maria Serres Blanch ha presentat en data 29.08.03 un escrit a
l'Ajuntament, mitjançant el qual exposa que ha pagat per duplicat la taxa pel
servei de Cementiri Municipal , ja que l'ha pagat inclosa en el rebut de taxes
agrupades referides a l'immoble del c. Vilalba, núm. 1, 2ón, i també en el rebut
de taxes agrupades referides a un altra immoble de la seva propietat.
L'interessada sol.licita a l'Ajuntament que li retorni l'import que ha pagat de més
pel concepte esmentat.
Segons estableix l'article 3er.2 de l'Ordenança Fiscal núm.9, reguladora de la
taxa del servei de Cementiri Municipal, són subjectes passius contribuents per
la prestació d'aquest servei, totes les famílies residents a la població. La
mateixa ordenança estableix en el article 6è. que la quota tributària de
conservació del Cementiri es liquidarà per família i any.
Havent-se constatat que en el cas de la Sra. Maria Serres Blanch, se li ha
liquidat per duplicat la mateixa taxa per idèntic concepte i igual període;
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 COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar la petició de la Sra. Maria Serres Blanch i retornar-li l'import
de 8,85€ que l'interessada ha satisfet de més en concepte de taxa municipal
pel servei de conservació del Cementiri Municipal, exercici 2003, inclosa en el
rebut de taxes agrupades de l'immoble emplaçat al c. Vilalba, 1, 2ón. de
Gandesa.
SEGON:
Fer efectiu
a l'interessada l'import a retornar mitjançant
transferència de fons al seu compte.
TERCER: Notificar el present acord a l'interessada, pel seu coneixement i als
efectes escaients.
4) Aprovació si s'escau, de les liquidacions econòmiques presentades
per la Societat Unió Gandesana, amb motiu de festes diverses.
A) Liquidació per l'actuació del grup municipal "Fórmula Abierta"
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Vista la liquidació que en data 22 de juliol de 2003 l'entitat local "Societat Unió
Gandesana" ha presentat a l'Ajuntament, per l'actuació a Gandesa, el dia
30.08.2002, del grup musical "Fórmula Abierta", un resum de la qual es
transcriu a continuació:
-Despeses totals originades per l'actuació..............39.209,00€
-Ingressos obtinguts amb motiu de l'actuació:........30.651,00€
-Dèficit resultant:........................................................8.558,00€
Finançament dèficit:
-Aportació econòmica de l'Ajuntament (50%)..........4.279,00€
-Aportació econòmica de Stat. Unió Gandesana.....4.279,00€
(50%)
A deduir
-Import que l'Ajuntament ja ha pagat
a la bestreta abans de liquidar..........:....................13.860,00€
-Entrades venudes per l'Ajuntament:.........................-156,00€
-Resultat:..................................................................9.425,00€
-Import que la Societat Unió Gandesana
ha de compensar a l'Ajuntament:.............................9.425,00€
(13.704,00€-4.279,00= 9.425,00€)
Examinats els corresponents justificants que han donat suport a la liquidació
presentada;
LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la liquidació presentada en data 22.7.2003 per la Societat
Unió Gandesana, amb motiu de l'actuació a Gandesa el dia 30.08.2002 del
Grup Musical "Fórmula Abierta", en els termes anteriorment transcrits, la qual
dóna un saldo a favor de l'Ajuntament, d'import 9.425,00€, que es farà efectiu
mitjançant la compensació de deutes.
SEGON: Aplicar l'ingrés amb càrrec a la partida 391.01PT02 (7.745,00€) i la
partida 480.00PT02 (1.680,00€), respectivament i la despesa amb càrrec a la
partida núm. 226.07.1/4.5 PT02, del Pressupost Municipal vigent.
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TERCER: Notificar el present acord a la Societat Unió Gandesana, pel seu
coneixement i als efectes escaients.
B) Liquidació per la Festa de Sant Joan 2003.
Vista la liquidació presentada en data 7.10.2003 per l'entitat local "Societat Unió
Gandesana" a l'Ajuntament, amb motiu de la celebració de la Festa de Sant
Joan a Gandesa, la qual bàsicament dóna el resultat següent:
-Despeses ocasionades amb motiu de la festa................3.159,01€
-Ingressos obtinguts amb motiu de la festa:............................0,00€
-Dèficit resultant:..............................................................3.159,01€
Finançament del dèficit:
-Aportació econòmica de l'Ajuntament (50%)..................1.579,50€
-Aportació econòmica de la Stat Unió Gandesana 50%..1.579,50€
LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Aprovar la liquidació presentada per l'entitat "Societat Unió
Gandesana" en data 7.10.03, per la celebració de la Festa de Sant Joan 2003,
en els termes anteriorment transcrits.
SEGON: Aprovar l'aportació econòmica que ha d'efectuar l'Ajuntament a la
Societat Unió Gandesana pel finançament de la festa esmentada, que
ascendeix a l'import de 1.579,50€.
TERCER: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 489.02/4.5 de l'estat
de despeses del Pressupost Municipal vigent.
C) Liquidació per la festa de Carnestoltes 2003.
Vista la liquidació presentada en data 10.11.2003 per l'entitat "Societat Unió
Gandesana" a l'Ajuntament, amb motiu de la celebració a Gandesa de la Festa
de Carnestoltes 2003, la qual bàsicament dóna el resultat següent:
-Despeses ocasionades amb motiu de la festa:...........2.396,17€
-Ingressos obtinguts amb motiu de la festa:........................0,00€
-Dèficit resultant:..........................................................2.396,17€
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Finançament del dèficit:
-Aportació econòmica de l'Ajuntament (50%)..................1.198,09€
-Aportació econòmica de la Stat Unió Gandesana 50%..1.198,09€
LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Aprovar la liquidació presentada per l'entitat "Societat Unió
Gandesana" en data 10.11.03, per la celebració de la Festa de Carnestoltes
2003, en els termes anteriorment transcrits.
SEGON: Aprovar l'aportació econòmica que ha d'efectuar l'Ajuntament a la
Societat Unió Gandesa pel finançament de l'esmentada festa, que ascendeix a
l'import de 1.198,09€.
TERCER: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 489.02/4.5 de l'estat
de despeses del Pressupost Municipal vigent.
Assumptes d'Obres Públiques:
6) 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 179/93, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis del ens locals;

17

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 COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Atorgar a la Sra. Yunaisy Cobas Puente, llicència municipal per a instal·lar
a la via pública del c. Povet de la Plana, cruïlla amb l'av. Franquet, de
Gandesa, un cartell anunciador de la seva activitat de bar, de conformitat amb
l'expedient d'obres, núm. 108/03, amb plena subjecció a la
legislació
urbanística
i a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi,
condicionada les següents determinacions:
1) El cartell no es podrà instal·lar amb suport al terra, ja que el carrer en
qüestió és molt estret.
2) Es podrà instal·lar penjat a la façana d'un immoble sempre que s'hagi
obtingut l'autorització prèvia per part del seu propietari.
2. Atorgar a la Sra. Remei Franconetti Barrios, llicència municipal per a
pintar la façana de l'edifici emplaçat al c. Iriarte, núm. 1, de Gandesa, de
conformitat amb l'expedient d'obres núm. 113/03, amb plena subjecció a la
legislació urbanística i a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi.
3. Atorgar al Sr. Rosendo Esteve Rins, llicència municipal per a efectuar obres
consistents en el canvi de la claveguera interior de l'edifici emplaçat a l'av.
Aragó, núm. 68, de Gandesa, de conformitat amb l'expedient d'obres núm.
123/03, amb plena subjecció a la legislació urbanística i a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi.
4. Atorgar al Sr. Alejandro Folqué Saún, llicència municipal per a efectuar
obres consistents en arrebossar l'entrada i canviar la porta de l'edifici emplaçat
a la plaça del Comerç, núm. 12, de Gandesa, de conformitat amb l'expedient
d'obres núm. 124/03, amb plena subjecció a la legislació urbanística i a les
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi.
5. Atorgar a FECSA-ENDESA, llicència municipal per a efectuar l'extensió de
xarxa elèctrica existent per a subministrament i connexió al c. Font de Dalt, de
Gandesa, de conformitat amb l'expedient d'obres núm. 129/03, amb plena
subjecció a la legislació urbanística i a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi.
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6. Atorgar al Sr. Josep Folqué Hostau, llicència municipal per a enmosaicar el
segon pis de l'edifici emplaçat al c. Nou, núm. 16, de Gandesa, i tapiar la porta
del mateix edifici, ubicada a la façana posterior que dóna al c. Sant Miquel, de
conformitat amb l'expedient d'obres núm. 131/03, amb plena subjecció a la
legislació urbanística i a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi.
7. Atorgar a la Sra. Anna Sicart Tarragó, 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. 134/03, amb plena subjecció a la
legislació urbanística i a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi.
8. Atorgar a la Sra. Maria Cinta Saun Alcoverro, llicència municipal per a
restaurar la façana de l'edifici emplaçat al c. Sant Antoni, núm. 8, de Gandesa,
de conformitat amb l'expedient d'obres núm. 136/03, amb plena subjecció a la
legislació urbanística i a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi.
9. Atogar al Sr. Edgar Crescenti Cortés, llicència municipal per a pintar la
façana i parets interiors i instal·lar parquet al local comercial emplaçat al c.
Major, núm. 4, de Gandesa, de conformitat amb l'expedient d'obres núm.
142/03,
amb plena subjecció a la legislació urbanística i a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi.
10. Atorgar a la Sra. Josefa Aubà Saún, llicència municipal per a efectuar
obres consistents en restaurar 10 m2 de la teulada de l'edifici emplaçat al c.
Sense Sol, núm.5, de Gandesa, de conformitat amb l'expedient d'obres núm.
147/03, amb plena subjecció a la legislació urbanística i a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi.
11. Atorgar a la Sra. Eugènia Viña Cabes, llicència municipal per a pavimentar
una superfície de 60 m2 de l'entrada de la vivenda emplaçada a l'av. Franquet,
núm. 7, de Gandesa, de conformitat amb l'expedient d'obres núm. 150/03, amb
plena subjecció a la legislació urbanística i a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi.
12. Atorgar a FECSA-ENDESA, llicència municipal per a realitzar l'estesa de
107 m. de cable subterrani 0,6/1kV, des d'entroncament a efectuar a línia
C.S0.0,6/1kV existent fins a C.T. XW210 "Babylan" existent, afectant el subsòl
del c. Vilalba dels Arcs, c. Joan Perucho i pl. Francesc Serres, de Gandesa, de
conformitat amb l'expedient d'obres núm. 153/03, amb plena subjecció a la
legislació urbanística i a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi,
condicionada al compliment de les següents mesures preceptives:
1) De conformitat amb el que determina l'Ordre TIC/314/2003, de 22 de juliol,
per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin
a la xarxa de distribució elèctrica soterrada, s'haurà de disposar de l'acta de
control de l'obra abans del seu començament, ja que s'ha previst efectuar
l'obertura d'una rasa de més de 25 metres de longitud.
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2) Abans d'iniciar les obres, el promotor haurà de disposar de la preceptiva
autorització de la Diputació de Tarragona per a efectuar-les, ja que afecten a la
travessia de la Ctra. TV-7231, de titularitat provincial.
3) Un cop finalitzades les obres, s'hauran de deixar les voreres i la calçada
afectades en perfecte estat.
4) 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 les obres, previ informi
tècnic que constati que els béns de domini públic afectats, s'han restablert al
seu estat anterior.
13.
Atorgar a la Sra. Francisca Rufat Miravete, llicència municipal per a
realitzar l'obertura d'una porta, d'una finestra i enmosaicar l'entrada de l'edifici
emplaçat al c. Santo Domingo, núm. 13, de Gandesa, de conformitat amb
l'expedient d'obres núm. 159/03, amb plena subjecció a la legislació
urbanística i a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi.
14. Atorgar a FECSA-ENDESA, llicència municipal per a realitzar l'estesa de
18 m. de cable subterrani 0,6/1kV, des de caixa existent de la línia C.S. 0,6/1kV
de C.T. XW387 "Santa Maria" existent al carrer C del Polígon Industrial "La
Plana" fins a caixa de seccionament i C.G.P. a instal·lar al mateix carrer, de
Gandesa, de conformitat amb l'expedient d'obres núm. 164/03, amb plena
subjecció a la legislació urbanística i a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi,
condicionada al compliment de les següents mesures
preceptives:
1) Un cop finalitzades les obres, s'hauran de deixar les voreres i la calçada
afectades en perfecte estat.
2) Per a garantir el compliment d'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.
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 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.
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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 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.
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.
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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.
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 COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Atorgar als Srs. Xavier Gil Panisello i Mª Carme Labrador Navarro, llicència
urbanística per a realitzar obres consistents en la distribució interior de les
plantes primera i segona per la creació d'habitatge i canviar la porta a l'edifici
emplaçat al c. Doctor Ferran, núm. 16, 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. 71/2003.
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2. Atorgar al Sr. Miquel Miralles Bonet, llicència urbanística per a realitzar
obres consistents en l'ampliació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres en
planta segona a l'edifici emplaçat a la Ctra. de Vilalba, núm. 27, 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. 114/2003.
3. Atorgar a la Sra. Maria Cinta Aubanell Pellisa, llicència urbanística per a
realitzar obres consistents en l'enderroc de l'edifici existent i construcció d'un
nou edifici plurifamiliar entre mitgeres, compost de planta baixa, dues plantes
pis i planta coberta, a emplaçar al c. Germandat, núm. 26, 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. 117/2003, condicionada al compliment de les següents
determinacions:
-El vol màxim dels cossos sortints no podrà superar 0,50 m.
4. Atorgar al Sr. Joaquim Sabaté Pedrola, llicència urbanística per a realitzar
obres consistents en l'enderroc de l'edifici existent i construcció d'un nou edifici
plurifamiliar de tres plantes i terrat a emplaçar al c. Pavia, núm. 10, 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. 120/2003, condicionada al
compliment de les següents determinacions:
-Els cossos sortints oberts s'hauran de separar un (1) metre de la paret mitgera
de les edificacions veïnes.
5. Atorgar al Sr. Manolo Garcia Arenas, llicència urbanística per a realitzar
obres consistents en el canvi de la coberta i modificació de l'estructura per
reforç en habitatge unifamiliar emplaçat al c. Germandat, núm. 28, 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. 149/2003.
6. Atorgar al Sr. Ramón Jaén Oliver, llicència urbanística per a enderrocar
l'edifici emplaçat al c. Méndez Núñez, núm. 11, 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. 157/2003.
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7. Atorgar al Sr. Josep Salvador Jornet, llicència urbanística per a realitzar
obres consistents en la distribució interior d'un edifici existent per la creació
d'un nou habitatge al c. Calvari, 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. 158/2003.
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 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.
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.
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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.
Sol·licitud del Sr.
urbanística.

J.A. Lorente Santacruz, de pròrroga de llicència

En data 5.8.2003 el Sr. José Antonio Lorente Santacruz ha sol·licitat a
l'Ajuntament l'atorgament de pròrroga de la llicència urbanística atorgada per
efectuar obres d'enderroc d'un edifici existent al c. Sant Domènech, núm. 4, de
Gandesa i posterior construcció al solar resultant, d'un habitatge unifamiliar
entre mitgeres (Expedient d'obres 126/03).
Examinada la documentació obrant a l'expedient d'obres núm. 75/2001, s'ha
constatat que la Comissió de Govern, en sessió ordinària celebrada en data 10
d'agost de 2001, va adoptar l'acord d'atorgar al peticionari, llicència municipal
per a efectuar obres consistents en l'enderroc d'un edifici existent al c. Sant
Domènech, núm. 4, de Gandesa, i posterior construcció al solar resultant, d'un
habitatge unifamiliar entre mitgeres, compost de planta baixa magatzem,
planta primera habitatge i planta golfa sense ús, amb estricta subjecció a les
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la legislació urbanística
vigent i al projecte tècnic i annex posterior aportat per l'interessat, obrant
ambdós a l'expedient de referència.
En concordança amb l'establert a les Normes Subsidiàries de Planejament, es
determinava a la llicència que l'acabament de les obres hauria de tenir lloc en
el màxim de dos anys, prorrogable per un altre.
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Considerant que l'interessat ha efectuat la petició de pròrroga de la llicència
abans de transcórrer el termini dos anys per acabar les obres;
Atès que les Normes Subsidiàries de Planejament estableixen que l'acabament
de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos anys, prorrogable
per un altre;
LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar la petició del Sr. José Antonio Lorente Santacruz i atorgar-li
una pròrroga d'un (1) any per a finalitzar les obres emparades en la llicència
urbanística que li concedir la Comissió de Govern, en sessió de data 10
d'agost de 2001, per a efectuar obres al c. St. Domènech, núm. 4, de
Gandesa, consistents en l'enderroc d'un edifici existent i posterior construcció
al solar resultant, d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres, compost de planta
baixa magatzem, planta primera habitatge i planta golfa sense ús, de
conformitat amb l'expedient d'obres núm. 75/2001.
SEGON: Comunicar a l'interessat que la pròrroga atorgada per a finalitzar les
obres de referència, s'extingirà el dia 10 d'agost de 2004.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes devengada per la pròrroga de la
llicència atorgada.
QUART: Notificar el present acord a l'interessat, pel seu coneixement i als
efectes escaients.
Sol·licitud de la Sra. Maria Teresa Jornet Escudé.
La Sra. Maria Teresa Jornet Escudé presta el servei de bar-cafeteria de
l'Estació d'Autobusos de Gandesa, mitjançant arrendament de les instal.lacions
municipals adscrites al servei de referència, segons acord de la Comissió de
Govern de data 13.01.03, pel qual es va adjudicar a l'interessada el contracte
de gestió de referència.
L'interessada ha sol·licitat a l'Ajuntament autorització per a enderrocar una
paret del recinte de l'estació d'autobusos per ampliar el local on està ubicar el
bar-cafeteria.
El Tècnic Municipal ha informat favorablement la petició de la llicència amb la
condició que s'obtingui per part de la Direcció General de Transports de la
Generalitat, l'autorització prèvia per a efectuar les actuacions descrites.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
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LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Sol·licitar a la Direcció General de Transports de la Generalitat,
autorització per a ampliar el recinte del bar de l'Estació d'Autobusos de
Gandesa, enderrocant una paret del mateix recinte.
SEGON: Demanar per altra part a la mateixa Direcció General, que es faci
càrrec de reparar les gotelleres existents a la coberta de l'edifici de l'Estació
d'Autobusos de Gandesa.
TERCER: Deixar pendent de resolució la sol·licitud de la Sra. Maria Teresa
Jornet Escudé fins que es disposi de l'informe sol·licitat.
Sol·licitud de l'empresa FECSA ENDESA, SL, per estesa de cables i
instal·lació de suport de fusta afectant el c. Mossèn Onofre Català i c.
Povet de la Plana.
L'empresa "Endesa Distribución Eléctrica, SL" ha sol·licitat a l'Ajuntament
l'atorgament de llicència municipal per a l'estesa de 45 m. de línia aèria d'1kV i
per la instal·lació d'un suport de fusta a instal·lar des d'un altra existent en línia
aèria 1kV a C.T. XW137 "Arlández", afectant el c. Mossèn Onofre Català i el c.
Povet de la Plana, a Gandesa.
Segons l'informe emès al respecte pel Tècnic Municipal no és procedent
atorgar la llicència sol·licitada perquè no es poden col·locar suports de fusta a
la vorera de la via pública.
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 dels ens locals;
LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Denegar la llicència urbanística sol·licitada per l'empresa "FECSA
ENDESA, SL" per a l'estesa de 45 m. de línia aèria d'1kV i per la instal·lació
d'un suport de fusta a instal·lar des d'un altra existent en línia aèria 1kV a
C.T.XW137 "Arlández", afectant el c. Mossèn Onofre Català i el c. Povet de la
Plana, a Gandesa, perquè no es poden col·locar suports de fusta a la vorera
de la via pública.
SEGON: Notificar el present acord al promotor pel seu coneixement i als
efectes escaients.
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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 COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Estimar la petició del Sr. Joaquim Sabaté Pedrola i atorgar-li autorització
per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram per al pis emplaçat al c.
Pavia, núm. 10, 1r. de Gandesa, segons l'expedient d'obres núm. 118/2003,
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.
2. Estimar la petició del Sr. Joaquim Sabaté Pedrola i atorgar-li autorització
per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram per al pis emplaçat al c.
Pavia, núm. 10, 2ón. pis, de Gandesa, segons l'expedient d'obres núm.
119/2003, 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. Marcos Adrados i atorgar-li autorització per a
connectar a la xarxa municipal de clavegueram per l'immoble emplaçat al c. de
la Rosa, núm. 5, de Gandesa, segons l'expedient d'obres núm. 135/2003,
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.
4. Estimar la petició de la Sra. Rosa Monné Mauricio i atorgar-li autorització
per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram per l'immoble emplaçat a
l'av. València, núm. 23, de Gandesa, segons l'expedient d'obres núm.
139/2003, condicionada al compliment de les següents determinacions:
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-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.
5. Estimar la petició del Sr. Hermenegild Oriol Pedrola i atorgar-li autorització
per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram per l'immoble emplaçat a
l'av. València, núm. 23, de Gandesa, segons l'expedient d'obres núm.
141/2003, 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.
6. Estimar la petició de la Sra. Pepita Salayet Blanch i atorgar-li autorització
per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram per l'immoble emplaçat a
l'av. València, núm. 17 de Gandesa, segons l'expedient d'obres núm. 146/2003,
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.
7. Estimar la petició del Sr. Leandro Vidal Piqué i atorgar-li autorització per a
connectar a la xarxa municipal de clavegueram per l'immoble emplaçat a l'av.
València, núm. 13, de Gandesa, segons l'expedient d'obres núm. 151/2003,
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.
8. Estimar la petició de l'empresa "Piensos Borràs, SL" i atorgar-li autorització
per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram per l'immoble emplaçat al
Polígon Industrial "la Plana", parcel·la 7, de Gandesa, segons expedient
d'obres núm. 154/2003, 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.
9. Estimar la petició de la Sra. Maria Dolors Fosch Mulet i atorgar-li autorització
per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram per l'immoble emplaçat a
la Ctra. de Tortosa, s/núm. de Gandesa, segons l'expedient d'obres núm.
166/2003, condicionada al compliment de les següents determinacions:
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-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.
10. Estimar la petició del Sr. Peter Hesketh i atorgar-li autorització per a
connectar a la xarxa municipal de clavegueram per l'immoble emplaçat al c.
Nou, núm. 17, de Gandesa, segons l'expedient d'obres núm. 168/2003,
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.
11.
Estimar la petició de la Sra. Benita Gabarri Giménez i atorgar-li
autorització per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram per l'immoble
emplaçat al c. Bassot, núm. 5, de Gandesa, segons expedient d'obres núm.
46/2003, 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.
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 COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Estimar la petició efectuada pel Sr. Joaquim Sabaté Pedrola i atorgar-li
autorització per a connectar a la xarxa d'abastament d'aigua potable per al pis
emplaçat al c. Pavia, núm. 10, 1r, de Gandesa, segons l'expedient 118/2003,
condicionada al compliment de les següents determinacions:

30

-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.
2. Estimar la petició efectuada pel Sr. Joaquim Sabaté Pedrola i atorgar-li
autorització per a connectar a la xarxa d'abastament d'aigua potable per al pis
emplaçat al c. Pavia, núm. 10, 2ón. de Gandesa, segons l'expedient d'obres
núm. 119/2003, 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 efectuada pel Sr. Josep Casas Hernández i atorgar-li
autorització per a connectar a la xarxa d'abastament d'aigua potable per
l'immoble emplaçat al c. Castillejos, núm. 25, de Gandesa, segons l'expedient
d'obres núm. 122/2003,
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.
4. Estimar la petició efectuada pel Sr. Marcos Adrados i atorgar-li autorització
per a connectar a la xarxa d'abastament d'aigua potable per l'immoble emplaçat
al c. La Rosa, núm. 5, de Gandesa,
segons l'expedient d'obres núm.
135/2003, condicionada al compliment de les següent 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.
5. Estimar la petició efectuada per la Sra. Rosa Maria Sabaté Tramunt i
atorgar-li autorització per a connectar a la xarxa d'abastament d'aigua potable
per l'immoble emplaçat a la pl. Espanya, núm. 4, de Gandesa, segons
l'expedient d'obres núm. 140/2003, condicionada al compliment de les següent
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.
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6. Estimar la petició efectuada per l'empresa "Piensos Borràs, SL" i atorgar-li
autorització per a connectar a la xarxa d'abastament d'aigua potable per
l'immoble emplaçat al Polígon Industrial "la Plana", parcel·la núm. 7, de
Gandesa, segons l'expedient d'obres núm. 154/2003, condicionada al
compliment de les següent 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.
7. Estimar la petició efectuada per la Sra. Lorena Tomàs Alcoverro i atorgar-li
autorització per a connectar a la xarxa d'abastament d'aigua potable per
l'immoble emplaçat al c. d'Horta, núm. 27, de Gandesa, segons l'expedient
d'obres núm. 156/2003,
condicionada al compliment de les següent
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.
8. Estimar la petició efectuada pel Sr. Fernando Monforte Garrido i atorgar-li
autorització per a connectar a la xarxa d'abastament d'aigua potable per
l'immoble emplaçat al c.d'Horta, núm. 22, de Gandesa, segons l'expedient
d'obres núm. 160/2003,
condicionada al compliment de les següent
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.
9. Estimar la petició efectuada per la Sra. Maria Dolors Fosch Mulet i atorgar-li
autorització per a connectar a la xarxa d'abastament d'aigua potable per
l'immoble emplaçat a la ctra. de Tortosa, s/núm. de Gandesa,
segons
l'expedient d'obres núm. 166/2003, 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.
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.
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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 COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Estimar la petició del Sr. Joan Llebot Tomás 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. d'Horta, núm. 21, de Gandesa (Exp. 115/03).
2. Estimar la petició de la Sra. Teresa Borrull Llombart 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. 58, 1e. 1ª, de Gandesa
(Exp. 130/03).
3. Estimar la petició de l'empresa "Agropecuària Terra Alta, S.A." 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 polígon 22,
parcel·la 62, del TM de Gandesa (Exp. 133/03).
4. Estimar la petició de l'empresa "Hormigones Uniland, 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. d'Aragó, s/núm. de
Gandesa (Exp. 144/03).
5. Estimar la petició de la Sra. Josefa Aubà Saún, 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. Sense Sol, núm. 5, de Gandesa (Exp. 162/03).
6. Estimar la petició de la Sra. Paquita Rufat Miravete, 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. Santo Domingo, núm. 13, de Gandesa (Exp.
165/03).
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.
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TERCER: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal devengades per les
autoritzacions atorgades, segons l'ordenança fiscal aplicable.
Expedient d'obres resolts per Decret de l'Alcaldia-Presidència.
La Comissió de Govern 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
_______________________________________________________________
98/03

D. Figueras Estiles

Restaurar façana edifici

Av. d'Aragó, núm. 34

116/03

Joan Llebot Tomás

Reparació coberta edifici

C. d'Horta, núm. 21

121/03

Rogelio Meix Boira

Substitució de finestres, etc.

C. d'Horta, núm. 30

127/03

C. Juancomartí Pedrola

Restaurar façana i coberta d'edifici C. Castillejos, núm 8

128/03

Pere Bové Vallespí

Connexió a la xarxa clavegueram

C. Carnisseries, 16

137/03

Elena Salaet Cervera

Rehabilitació de la cuina

C. Major, 18, 3er.

138/03

Elena Salaet Cervera

Restaurar façana edifici

C. Major, 18

143/03

FECSA-ENDESA, SL

Estesa 56 ml cable soterrani

C. Mare de Déu Fontc

152/03

Josep Molins Valls

Canviar porta per finestra i altres

C. Iriarte, núm. 7

____________________________________________________________________________

Esmenes en llicències atorgades amb anterioritat.
Advertides unes errades en llicències urbanístiques atorgades en anteriors
Comissions de Govern, s'acorda per unanimitat:
1. Deixar sense efecte l'autorització atorgada a la Sra. Benita Gabarri Giménez
per acord de la Comissió de Govern de data 17 d'abril de 2003, per a
connectar a la xarxa municipal d'abastament d'aigua potable pel mateix
immoble, així com la liquidació núm. 295/03 practicada a l'efecte, atès que es
tracta d'una errada atribuïble a l'Administració Municipal, per tractar-se de la
resolució d'una petició per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram i
no a la d'abastament d'aigua.
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2. Modificar la valoració econòmica atribuïda per error en la transcripció de
l'informe tècnic, a les obres efectuades per la Sra. Inés Piqué Gabriel, de
reforma interior de la vivenda emplaçada a l'av. València, núm.8, 2ón., fixant la
valoració de les obres en 24.040,48€ en lloc de 2.404.80€ (Exp. d'obres núm.
10/2001), i efectuar la corresponent liquidació de taxes complementària.
Sol·licituds de llicència urbanística en sòl no urbanitzable.
Sol·licitud de llicència urbanística de l'empresa "Gestora de Runes de la
Construcció, S.A. Exp. 148/2003
L'empresa "Gestora de Runes de la Construcció, S.A." ha sol·licitat a
l'Ajuntament l'atorgament de llicència urbanística per la construcció d'un
dipòsit controlat de runes, a emplaçar al polígon 19, parcel·la 142, del terme
municipal de Gandesa, aportant el projecte i altra documentació tècnica que
obra a l' expedient d'obres núm. 148/2003.
Fet avinent el contingut del projecte de construcció del dipòsit;
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per Secretaria;
Atès el que disposen els articles 47 a 49 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d'Urbanisme;
Atès que simultàniament es tramita la sol·licitud de llicència ambiental per
l'activitat de referència, d'acord amb la legislació sectorial específica;
En ús de les atribucions conferides per l'article 21.1q) de la Llei 7/85, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, les qual s'han delegat en
favor de la Comissió de Govern, segons resolució de l'Alcaldia de data 2 de
juliol de 2003;
LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar inicialment el projecte de construcció d'un dipòsit controlat
de runes a emplaçar al polígon 19, parcel·la 142, del terme municipal de
Gandesa, aportat per l'empresa "Gestora de Runes de la Construcció, S.A."
SEGON: Sotmetre'l a informació pública per un termini d'un mes, a efectes
d'examen i de reclamacions.
TERCER:
Sol·licitar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca que
informi sobre el projecte aprovat.
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QUART: Trametre'l a la Comissió Territorial d'Urbanisme perquè atorgui si
s'escau, l'aprovació definitiva del projecte de referència.
7) Aprovació si s'escau, de certificacions d'obres municipals.
A) Obres d'Arranjament de la Pista de Tennis.
Vista la certificació d'obres núm. 1 i única, de les obres d'arranjament del
paviment d'una pista de tennis,
signada pel Tècnic Municipal, i d'import
17.475,00€;
Atès que les obres s'han executat per l'empresa contractista "Tennissinco,
S.A.";
LA COMISSIÓ DE GOVERN, 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. 632.00/4.5 (PT02) del Pressupost Municipal vigent.
B) Obres de formació de rases per a canalització de gas.
Vista la certificació d'obres núm. 1, de les obres de formació de rases per la
canalització de gas a diferents vies públiques de Gandesa, signada pel Tècnic
Municipal, i d'import 12.242,66€
Atès que les obres s'han executat per l'empresa "Construccions ANNA, SCCL";
LA COMISSIÓ DE GOVERN, 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. 601.02/7.3 del Pressupost Municipal vigent.
C) Obres d'Urbanització del nucli antic i zona comercial de Gandesa, 4ª fase.
Vista la certificació d'obres núm. 1 de les obres d'Urbanització del nucli antic i
zona comercial de Gandesa, 4ª fase, signada pel Tècnic Director de l'obra, Sr.
Lluís Millán, i d'import 24.460,79€;
Vistes tanmateix, les certificacions d'obres núms. 2 i 3, signades també pel
Tècnic Director de l'obra i d'imports 17.370,31€ i 49.037,05€, respectivament,
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Atès que les obres s'han executat per l'empresa "Construccions ANNA, SCCL" i
són incloses en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, any 2003;
LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar les certificacions d'obres núm. 1, 2 i 3 de les obres
d'Urbanització del nucli antic i zona comercial de Gandesa, 4ª fase, d'imports
24.460,79€, 17.370,31€ i 49.037,05€, respectivament.
SEGON: Autoritzar el seu pagament a l'empresa contractista amb càrrec a la
partida núm. 610.00/5.1 (PT02) del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Trametre'n tres exemplars al Departament de Governació de la
Generalitat, a efectes de justificar i percebre la subvenció atorgada per a
aquesta obra.
QUART: Ratificar íntegrament les resolucions de l'Alcaldia de dates 13.08.03,
5..9.03 i 17.10.03, respectivament, d'aprovació de les certificacions d'obres de
referència.
D) Obres de construcció de vestidors de piscina a l'aire lliure.
Vistes les certificacions d'obres núm. 4 i 5, de les obres de "Construcció de
vestidors de piscina a l'aire lliure, a Gandesa, signades pel Tècnic Director de
l'obra Sr. Lluís Millán, i d'imports 40.261,70€ i 526,79€, respectivament;
Atès que les obres són executades per l'empresa contractista "Mòdul
Promocions, SRL" i són subvencionades per la Secretaria General d'Esports de
la Generalitat;
LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar les certificacions d'obres de referència.
SEGON: Autoritzar el seu pagament amb càrrec a la partida núm. 622.00/4.5
(PT2002) del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Ratificar íntegrament les Resolucions de l'Alcaldia de dates 25.08.03
i 7.11.03.
QUART: Trametre'n tres exemplars a la Secretaria General d'Esports de la
Generalitat, a efectes de justificar i percebre la subvenció atorgada a aquesta
obra.
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E) Obres complementàries al C. Cavalls.
Vista la certificació d'obres núm. 1 i única de les obres complementàries
efectuades al C. Cavalls de Gandesa, signada pel Tècnic Municipal i d'import
9.015,18€;
Atès que les obres són executades per l'empresa contractista "Construccions
ANNA, SCCL";
LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la certificació d'obres de referència.
SEGON: Autoritzar el seu pagament amb càrrec a la partida núm. 610.02/5.1
del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Ratificar íntegrament la Resolució de l'Alcaldia de data 5.9.2003,
d'aprovació de l'esmentada certificació.
F) Daus de formigó per a torres d'il·luminació al camp de futbol.
Vista la certificació d'obres núm. 1 i única, de les obres de construcció de daus
de formigó per a torres d'il·luminació del camp de futbol, signada pel Tècnic
Municipal i d'import 3.005,00€;
Atès que les obres s'han executat per l'empresa "Construccions ANNA, SCCL";
LA COMISSIÓ DE GOVERN, 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. 632.01/4.5 (PT2002) del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Ratificar íntegrament la Resolució de l'Alcaldia de data 3.9.03,
d'aprovació de la certificació d'obres de referència.
G) Urbanització del carrer Font de Dalt, 1ª fase.
Vista la certificació d'obres núm. 2 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
79.928,02€;
Atès que les obres són executades per l'empresa contractista "Cobra,
Instalaciones y Servicios, S.A" i són incloses en el Pla Únic d'Obres i Serveis
de Catalunya, any 2002;
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LA COMISSIÓ DE GOVERN, 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. 600.01/5.1 (PT2002) del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Trametre'n tres exemplars al Departament de Governació de la
Generalitat a efectes de justificar i percebre la subvenció atorgada a aquesta
obra.
QUART: Ratificar íntegrament la Resolució de l'Alcaldia de data 16.9.03,
d'aprovació de la certificació d'obres esmentada.
8) Aprovació si s'escau, de projectes i/o memòries tècniques valorades
diverses.
A) Memòria tècnica valorada obres de "Renovació d'escomeses de la xarxa de
clavegueram".
Vista la memòria tècnica valorada de les obres municipals nomenades
"Renovació d'escomeses de la xarxa de clavegueram de l'av. Franquet i 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 30.586,33€;
De conformitat amb el que estableix l'article 235.2 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 COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar inicialment la memòria tècnica valorada abans referenciada.
SEGON: Sotmetre-la a exposició pública durant un termini de trenta dies, a
efectes d'examen i de reclamacions,
amb el benentès que un cop
transcorregut aquest termini, si no s'ha interposat cap reclamació, la memòria
esdevindrà aprovada amb caràcter definitiu.
B) Obres complementàries al c. Cavalls, de la cruïlla dels carrers Mola d'Irto
fins la cruïlla del c. Metge Pio Aubà.
Vista la memòria tècnica valorada de les obres municipals nomenades "Obres
complementàries al c. Cavalls, des de la cruïlla dels carrers Mola d'Irto fins la
cruïlla del c. Metge Pio Aubà, Gandesa, redactada pel Tècnic Municipal Sr.
Rogelio Muñoz Guimerà i amb un pressupost de contracta de 9.015,18€;
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Atès que per raons d'urgència la memòria de referència va ser aprovada
inicialment per resolució de l'Alcaldia de data 22 d'agost de 2003 i sotmesa al
tràmit d'informació pública durant un termini de trenta dies mitjançant edicte
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 205 de data 5.9.03
i tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, respectivament, sense haver-se
presentant cap tipus de reclamació;
De conformitat amb el que estableix l'article 235.2 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 COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Aprovar definitivament la memòria tècnica valorada abans
referenciada.
SEGON: Ratificar íntegrament la resolució de l'Alcaldia de data 22.8.03,
d'aprovació inicial de la memòria esmentada.
C) Projecte de reparcel.lació de la UA-4.
Vist el projecte de reparcel.lació 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 presentat a l'Ajuntament en data 10.10.2003 pels
integrants de la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació;
Atès que la Junta esmentada encara no consta inscrita en el Registre d'Entitats
Urbanístiques Col·laboradores obrant a la Direcció General d'Urbanisme;
Atès que aquest projecte modifica un altre exemplar no aprovat, aportat
inicialment per la mateixa Junta;
Vist l'article 108.1 del Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova
el Reglament de Gestió Urbanística i concordants;
De conformitat amb el que estableix l'article 21.1j) de la Llei 7/87, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i la delegació d'atribucions conferida
per l'Alcaldia-Presidència en data 2 de juliol de 2003;
LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Aprovar inicialment el projecte de reparcel.lació de la Unitat
d'Actuació núm. 4 de les Normes Subsidiàries de Planejament, redactat per
l'arquitecte Sr. Joan Josep Gisbert Torrents i presentat a l'Ajuntament pels
integrants de la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació esmentada, amb
les condicions següents:
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1. L'eficàcia del present acord restarà suspensa fins que la Direcció General
d'Urbanisme procedeixi a la inscripció de la Junta de Compensació en el
Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores.
2.
El projecte requerirà l'acceptació tàcita dels integrants de la Junta de
Compensació.
SEGON: Sotmetre el projecte aprovat inicialment, a informació pública durant
un termini d'un (1) mes, a efectes d'examen i de reclamacions.
TERCER: Notificar el present acord als interessats, a efectes que durant un
termini d'un (1) mes, puguin comparèixer en el procediment i presentar les
al·legacions que considerin convenients.
9) Adjudicació si s'escau, de contractes d'obres menors.
A) Adjudicació contracte obres d'arranjament de la façana de l'Església
Arxiprestal.
L'Ajuntament, continuant amb altres actuacions realitzades en anys anteriors,
ha previst efectuar una restauració de les façanes i finestrals de l'Església
Arxiprestal de l'Assumpció i la il·luminació del campanar, segons memòria
tècnica valorada redactada pel Tècnic Municipal Sr. Rogelio Muñoz Guimerà,
la qual té un pressupost global de contracta de 12.068,62€ IVA inclòs.
La inversió descrita a la memòria es pot desglossar en els conceptes de
restauració de les façanes i finestrals, que té un cost de 5.342,15€ i el
d'il·luminació del campanar, que ascendeix a 6.726,47€, ja que es tracta
d'actuacions molt diferenciades a realitzar cadascuna per professionals
especialistes en la matèria.
En ambdós casos es tracta de contractes menors, i per tant, la tramitació de
l'expedient únicament requereix l'aprovació del pressupost, de la despesa i de
la factura o certificació d'obres corresponents, segons estableixen els articles
56 i 121 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
A la partida núm. 6.63.632.02/4.5 de l'estat de despeses del Pressupost
Municipal vigent, hi ha crèdit suficient per a contractar l'obra.
L'empresa "Pintures Martos, SCCL" ha aportat un pressupost per efectuar
l'obra de restauració de la façana i finestral de l'Església Arxiprestal, que
ascendeix a l'import de 5.342,15€, el qual obra a l'expedient.

41

Vistos els articles 67 i 69 del Reial Decret Legislatiu abans esmentat;
LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar l'expedient de contractació de les obres de referència, amb
inclusió de la memòria tècnica valorada, considerant-se que per raó de la seva
quantia, es tracta d'un contracte menor.
SEGON: Adjudicar el contracte d'obres nomenades "Restauració de les
façanes i finestrals de l'Església Arxiprestal de Gandesa" a l'empresa "Pintures
Martos, SCCL", per l'import de cinc mil tres-cents quaranta-dos euros i quinze
cèntims (5.342,15€) IVA inclòs, amb plena subjecció a la memòria tècnica
valorada aprovada per l'Ajuntament i al pressupost aportat pel contractista,
obrant ambdós documents a l'expedient.
TERCER: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 6.63.632.02/4.5 de
l'estat de despeses del Pressupost Municipal vigent.
QUART: Notificar la present resolució al contractista adjudicatari,
coneixement i als efectes escaients.

pel seu

B) Adjudicació contracte d'obres complementàries al c. Cavalls.
Per Resolució de l'Alcaldia data 22 d'agost de 2003, s'ha aprovat la memòria
tècnica valorada de les obres municipals nomenades "Obres complementàries
a efectuar al c. Cavalls, des de la cruïlla del c. Mola d'Irto fins el c. Metge Pio
Aubà de Gandesa", redactada pel Tècnic Municipal Sr. Rogelio Muñoz Guimerà
i amb un pressupost de contracta de 9.015,18€ IVA inclòs.
A la partida núm. 6.61.610.02/5.1 de l'estat de despeses del Pressupost
Municipal vigent, hi ha crèdit suficient per a contractar l'obra.
Segons estableixen els articles 56 i 121 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, es tracta de contractes menors per raó de la seva
quantia, i per tant, la tramitació de l'expedient únicament requereix l'aprovació
del pressupost, de la despesa i de la factura corresponent.
L'empresa "Construccions ANNA, SCCL" ha aportat un pressupost per efectuar
l'obra de referència per l'import de 9.015,18€ IVA inclòs, el qual obra a
l'expedient.
Vistos els articles 67 i 69 del Reial Decret Legislatiu abans esmentat;
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LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar l'expedient de contractació de les obres de referència,
considerant-se que per raó de la seva quantia, es tracta d'un contracte menor.
SEGON: Adjudicar el contracte d'obres nomenades " Obres complementàries
a efectuar al c. Cavalls, des de la cruïlla del c. Mola d'Irto fins el c. Metge Pio
Aubà de Gandesa" a l'empresa "Construccions ANNA, SCCL" per l'import de
nou mil quinze euros i divuit cèntims (9.015,18€) IVA inclòs,
amb plena
subjecció a la memòria tècnica valorada aprovada per l'Ajuntament i al
pressupost aportat pel contractista, obrant ambdós documents a l'expedient.
TERCER: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 6.61.610.02/5.1 de
l'estat de despeses del Pressupost Municipal vigent
QUART: Ratificar íntegrament la resolució de l'Alcaldia-Presidència de data
31.10.2003, d'adjudicació del contracte d'obres de referència a l'empresa
esmentada en els termes que consten al present acord.
C) Adjudicació contracte d'obres a realitzar a la zona del Balneari de la
Fontcalda.
Per Resolució de l'Alcaldia data 13 de juny de 2003, s'ha aprovat la memòria
tècnica valorada de les actuacions a realitzar a la zona del Balneari de la
Fontcalda, consistent en l'Arranjament de les vores del riu Canaletes i la
col·locació de senyals d'orientació i plafons informatius als accessos, redactada
pel Tècnic Municipal Sr. Rogelio Muñoz Guimerà i amb un pressupost de
contracta de 30.000,00€ IVA inclòs.
A la partida núm. 6.60.601.01/5.3 de l'estat de despeses del Pressupost
Municipal vigent, hi ha crèdit suficient per a contractar l'obra.
Segons estableixen els articles 56 i 121 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, es tracta de contractes menors per raó de la seva
quantia, i per tant, la tramitació de l'expedient únicament requereix l'aprovació
del pressupost, de la despesa i de la factura corresponent.
L'empresa "Construccions ANNA, SCCL" ha aportat un pressupost per efectuar
l'obra de referència per l'import de 30.000,00€ IVA inclòs, el qual obra a
l'expedient.
Vistos els articles 67 i 69 del Reial Decret Legislatiu abans esmentat;
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LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar l'expedient de contractació de les obres de referència,
considerant-se que per raó de la seva quantia, es tracta d'un contracte menor.
SEGON: Adjudicar el contracte d'obres nomenades " Arranjament de les vores
del riu Canaletes i col·locació de senyals d'orientació i plafons informatius al
camí d'accés al Balneari de la Fontcalda a Gandesa" a l'empresa
"Construccions ANNA, SCCL" per l'import de trenta mil euros (30.000,00€) IVA
inclòs,
amb plena subjecció a la memòria tècnica valorada aprovada per
l'Ajuntament i al pressupost aportat pel contractista, obrant ambdós documents
a l'expedient.
TERCER: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 6.60.601.01/5.3 de
l'estat de despeses del Pressupost Municipal vigent
QUART: Ratificar íntegrament la resolució de l'Alcaldia-Presidència de data
31.10.03, d'adjudicació del contracte de les obres de referència a l'empresa
esmentada, en els termes que consten al present acord.
Assumptes de Governació:
10) Sol·licituds de llicència municipal d'activitat.
A) Exp. d'activitat núm. 6/03 de la Sra. Yunaisy Cobas Puente.
La Sra. Yuanisy Cobas Puente, ha sol·licitat autorització per canviar la
titularitat de la llicència municipal de l'activitat de bar, emplaçada al c. Mossèn
Onofre Català, núm. 4, de Gandesa, de la qual fins n'era titular el Sr. Carlos
Gómez Moreno (Expedient d'activitat 6/03).
El Tècnic Municipal ha informat favorablement la sol·licitud d'autorització pel
canvi de titularitat de la llicència.
Per altra part, el Cap Local de Sanitat també ha informat favorablement la
sol·licitud sense establir cap mena de condicionant.
Vista la documentació aportada pel promotor, obrant a l'expedient;
Atès que l'anterior titular de la llicència no s'ha oposat a la seva transmissió,
segons justificants existents al mateix expedient;
Vistos els articles 73, 74 i 86 del Decret 179/95, de 18 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals;
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LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Sra. Yunaisy Cobas Puente, autorització per a què
consti al seu nom la llicència municipal d'activitat de bar, emplaçada al c.
Mossèn Onofre Català, núm. 4, de Gandesa, de plena conformitat amb la
documentació tècnica aportada pel promotor, obrant a l'expedient d'activitat
núm. 6/2003.
SEGON: Determinar a l'interessat que la present autorització s'atorga salvat el
dret de propietat i sens perjudici del de tercer i no podrà 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 la Sra. Yunaisy
Cobas Puentes, devengada per l'atorgament de l'autorització de referència, de
conformitat amb les ordenances fiscals aplicables.
B) Expedient d'activitat núm. 18/2003, del Sr. Edgar Crescenti Cortés.
El Sr. Edgar Crescenti Cortés, ha sol·licitat llicència d'activitat per a l'obertura
d'una botiga de fotografia a emplaçar al c. Major, núm. 4, baixos, de Gandesa,
segons consta a l'expedient d'activitat núm. 18/2003.
L'activitat que es pretén realitzar és innòcua i es tracta d'un ús 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 63,88 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 del Ens Locals;
LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Sr. Edgar Crescenti Cortés, llicència municipal per a
l'obertura d'una botiga de fotografia a emplaçar al c. Major, núm. 4, baixos, de
Gandesa, de plena conformitat amb la documentació tècnica aportada pel
promotor, obrant a l'expedient d'activitat núm. 18/2003.
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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.
C) Expedient d'activitat núm. 20/2003, de la Sra. Anabel Hernández Moger..
La Sra. Anabel Hernández Moger, ha sol·licitat llicència d'activitat per a
l'obertura d'un local destinat al comerç al detall d'articles variats a emplaçar a
l'av. d'Aragó, núm. 13, de Gandesa, segons consta a l'expedient d'activitat
20/2003.
L'activitat que es pretén realitzar és innòcua i es tracta d'un ús 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 33,50 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 del Ens Locals;
LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Sra. Anabel Hernández Moger, llicència municipal per a
l'obertura d'un local destinat al comerç al detall d'articles variats a emplaçar a
l'av. Aragó, núm. 13, de Gandesa, de plena conformitat amb la documentació
tècnica aportada pel promotor, obrant a l'expedient d'activitat núm. 20/2003.
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.
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11) Sol·licituds de concessió de títols de nínxol 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 COMISSIÓ DE GOVERN, 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
____________________________________________________________________________
A. Juancomartí Sicart

Urbanització Nova, Grup E, dreta, fila 4, nínxols 1 i 2

2

I. Pérez Fernández

Urbanització Nova, Grup E, dreta, fila 3, nínxols 1, 2 i 3

3

M. Boix Hostau

Urbanització Nova, Grup E, dreta, fila 7, nínxols 1 i 2

2

A. Antolí i MªLluïsa Llop Urbanització Nova, Grup E, dreta, fila 6, nínxols 1, 2 i 3
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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Sol·licitud de les Sres. Tomasa i Teresa Esquirol Sabaté.
Les germanes Tomasa i Teresa Esquirol Sabaté han presentat en data
13.08.2003 un escrit a l'Ajuntament, pel qual exposen que la seva difunta
mare Sra. Encarnació Sabaté Sabaté era titular de la concessió d'un nínxol al
Cementiri Municipal, (Grup D, fila 3ª, nínxol núm. 17).
Les interessades
exposen que són les úniques hereves dels béns de la seva mare i sol.liciten
que el títol de concessió del nínxol esmentat es consigni únicament a nom de la
Sra. Teresa Esquirol Sabaté, renunciant la Sra. Tomasa Esquirol als seus
drets sobre la concessió del nínxol.
Examinada la documentació aportada per les interessades i considerant que el
canvi de titularitat del títol de concessió dels nínxols del Cementiri Municipal per
la causa exposada està previst en les mateixes normes municipals que regulen
aquests tipus de concessions;
LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar la petició de les Sres. Tomasa i Teresa Esquirol Sabaté i
consignar a nom de la Sra. Teresa Esquirol Sabaté el títol de concessió del
nínxol del Cementiri Municipal, ubicat al Grup D, fila 3ª, nínxol núm. 17, del
qual n'era titular la seva difunta mare Sra. Encarnació Sabaté Sabaté.
SEGON: Aprovar la liquidació de taxes a satisfer la nova titular de la
concessió, de conformitat amb l'ordenança fiscal aplicable.
TERCER: Notificar el present acord a les interessades pel seu coneixement i
als efectes escaients.
Sol·licitud del Sr. Ramón Fosch Solé.
El Sr. Ramón Fosch Solé ha presentat en data 3.11.2003 un escrit a
l'Ajuntament pel qual exposa que és titular de la concessió de tres nínxols del
Cementiri Municipal, Urbanització Nova i sol.licita que el títol de concessió dels
nínxols vagi també a nom de la seva esposa Sra. Rosa Mulet Alcoverro.
Examinada la documentació obrant a l'expedient;
LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar la petició del Sr. Ramón Fosch Solé i modificar la titularitat
de la concessió de tres nínxols del Cementiri Municipal, Urbanització Nova,
que consta al seu nom, en el sentit que aquesta consti també a nom de la
seva esposa Sra. Rosa Mulet Alcoverro.
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SEGON: Aprovar la liquidació de taxes a satisfer els titulars de la concessió,
de conformitat amb l'ordenança fiscal aplicable.
TERCER: Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i als
efectes escaients.
Sol·licitud de la Sra. Antònia Juancomartí Sicart
La Sra. Antònia Juancomartí Sicart ha presentat en data 7.10.2003 un escrit a
l'Ajuntament pel qual exposa que ha de satisfer les taxes municipals
devengades per l'atorgament d'un títol de concessió de dos nínxols al Cementiri
Municipal, i sol.licita que se li autoritzi a pagar-les de forma fraccionada i en
tres mensualitats.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar la petició de la Sra. Antònia Juancomartí Sicar, de pagar de
forma fraccionada i en un termini màxim de tres mesos, la liquidació de taxes
devengada per l'atorgament a l'interessada, d'un títol de concessió de dos
nínxols al Cementiri Municipal.
SEGON: Notificar el present acord a l'interessada, pel seu coneixement i als
efectes escaients.
12) Resolució de l'expedient de declaració de ruïna de l'immoble emplaçat
a la pl. de l'Església, núm. 12, de Gandesa, incoat a instància de la
propietat.
La Comissió de Govern, en sessió ordinària celebrada en data 17 de juliol de
2003, va acordar formular la proposta de resolució de l'expedient de declaració
de ruïna de l'edifici emplaçat a la plaça de l'Església, núm. 12, de Gandesa,
incoat a instància de la propietat d'aquest, en el sentit de declarar la situació
de ruïna econòmica de la construcció emplaçada a la pl. de l'Església, núm. 12,
de Gandesa, perquè segons els informes tècnics emesos pels arquitectes
senyors Josep Lluís Millán Bel i pel Servei d'Assistència Tècnica de la Diputació
de Tarragona, respectivament, que alhora coincideixen amb l'aportat per la
propietat resulta que el cost de les obres de reparació necessàries per a
complir les condicions mínimes d'habitabilitat, seguretat i salubritat de l'edifici
en qüestió, és superior al cinquanta per cent (50 per 100) del valor actual
d'aquest.
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Al mateix acord es determinaven les parts i elements de l'edifici en qüestió
que precisaven una reforma total i es requeria a la propietat perquè en el
termini màxim d'un (1) mes, executés les obres de reparació necessàries de la
façana principal i de les plantes primera i segona de l'edifici per mantenir-lo en
unes condicions mínimes de seguretat, salubritat i habitabilitat.
Tanmateix es recordava a la propietat que la declaració de ruïna de l'edifici en
qüestió no l'eximia de les responsabilitats de tot ordre que poguessin derivar-se
per negligència en els deures de conservació de l'edifici que els hi corresponen
com a propietaris d'aquest.
De conformitat amb el que estableixen els articles 253.1 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, aplicable en aquest supòsit i 86 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l'Ajuntament va oferir als
interessats un tràmit d'audiència de 15 dies, perquè poguessin presentar
davant la Comissió de Govern les al·legacions que consideressin convenients.
La proposta de resolució de l'expedient de referència es va notificar a la
propietat , "Aceites y Grasas 2000, SL" i a la Sra. Carme Navarro Clua,
llogatera i ocupant del local emplaçat als baixos del mateix edifici,
respectivament,
atès que ambdós són interessats en el procediment de
declaració de ruïna de l'edifici esmentat, segons estableix l'article 20 .1 del
Decret 2187/1978, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Disciplina
Urbanística.
Durant el tràmit d'audiència, únicament va presentar al·legacions la Sra. Carme
Navarro Clua, la qual bàsicament manifesta la seva oposició a la realització de
qualsevol obra que perjudiqui i afecti el normal desenvolupament de la seva
activitat al local de la planta baixa de l'edifici de la pl. de l'Església, 12. Diu que
segons el seu criteri l'estat actual de l'edifici es deu a la despreocupació que la
propietat ha tingut en el manteniment d'aquest, i que aquesta despreocupació
no ha de motivar cap perjudici en la seva activitat.
D'altra part,
diu
l'interessada, que si aquesta proposta de resolució passés a ser definitiva,
demana que es preguin les mesures de precaució i seguretat necessàries per
part de la propietat i sota la vigilància dels corresponents tècnics en el moment
de fer les reformes que la proposta de resolució assenyala i que en cap cas,
aquestes impedeixin el normal funcionament de l'activitat que desenvolupa en
el local de la planta baixa de l'edifici en qüestió.
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Considerant que els interessos que la Sra. Carme Navarro Clua defensa en
qualitat de llogatera del local emplaçat als baixos de l'edifici de referència,
respecte a què les obres a efectuar a l'edifici no perjudiquin ni afectin o
impedeixin el normal funcionament de l'activitat que hi desenvolupa,
són
regulats en la jurisdicció civil, i en concret, en la normativa aplicable en matèria
d'arrendaments urbans, vigent a la data de formalització del contracte
d'arrendament entre l'interessada i la propietat del local i aquesta és una
matèria en la qual l'Ajuntament no hi té competència;
Considerant per altra part, que les obres de reparació que ha d'efectuar la
propietat a l'edifici de referència,
comporten que es precisi de llicència
urbanística prèvia i per tant, requeriran l'aportació prèvia a l'Ajuntament, de la
corresponent documentació tècnica, tant de projecte tècnic com de direcció
facultativa de l'obra, la qual cosa comportarà una intervenció municipal prèvia;
Considerant que dels informes tècnics emesos al respecte, els corresponents
als arquitectes Sra. Elena Pijoan, Sr. Lluís Millán Bel i l'emès pels Serveis
Tècnics de la Diputació, coincideixen en què el cost de les actuacions a
realitzar a l'edifici del núm. 12 de la plaça de l'Església, per deixar-lo en
condicions òptimes de seguretat, salubritat i ornat públic, sobrepassa el 50 per
100 del valor actual de l'edifici.
Considerant a més a més, que amb caràcter d'urgència i com actuació prèvia i
preventiva, per part de la propietat s'hauran d'executar les obres de reparació
assenyalades a l'apartat tercer de la proposta de resolució, les quals fins la
data no s'han efectuat i tot i haver-se requerit;
Atès que l'article 23 del Reial Decret 2187/1978, de 23 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament de Disciplina Urbanística,
determina els
pronunciaments que ha de contenir la resolució de l'expedient de declaració de
ruïna;
Vistos els articles 253.2b) 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,
aplicable en aquest supòsit 24 del Reial Decret 2187/1978, de 23 de juny i 89
de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú;
Havent-se seguit el procediment legalment establert i en ús de les atribucions
legalment conferides;
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LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Declarar la situació de ruïna econòmica de la construcció
emplaçada a la plaça de l'Església, núm. 12, de Gandesa, perquè segons els
informes tècnics emesos pels arquitectes senyors Josep Lluís Millán Bel i pel
Servei d'Assistència Tècnica de la Diputació de Tarragona, respectivament,
que alhora coincideixen amb l'aportat per la propietat, resulta que el cost de les
obres de reparació necessàries per a la complir les condicions mínimes
d'habitabilitat, seguretat i salubritat de l'edifici en qüestió, és superior al
cinquanta per cent (50 per 100) del valor actual d'aquest.
SEGON: Determinar que de conformitat amb els informes tècnics obrants a
l'expedient,
l'estat actual de l'edifici precisa una reforma total en
determinades parts d'aquest, que afecten els elements següents:
-Reforç de l'estructura amb la col·locació d'una capa de compressió de formigó
armat i reforç amb bigues metàl·liques per tal de reduir la llum del forjat.
-Construcció d'un nou forjat a la planta coberta.
-Construcció d'una nova caixa d'escala amb parets de gero de 15 cm. de gruix
amb la seva fonamentació.
-Substitució de dues jàsseres de fusta situades a la façana principal.
-Reparació de la coberta i col·locació d'aïllament tèrmic.
-Col·locació de nous fals sostres d'escaiola.
-Col·locació de nou paviment ceràmic i substitució de l'alicatat per poder
encastar les instal·lacions.
-Renovació total de les instal·lacions, adaptant-se a les normatives actuals.
-Substitució de totes les unitats de fusteria, tant a l'interior com a l'exterior de
l'edifici.
TERCER: Requerir a la propietat perquè en el termini màxim d'un (1) mes,
estintoli dues jàsseres de la façana principal, una a la planta primera i l'altra a la
planta segona, que es troben completament deteriorades i amenacen perill i
perquè amb caràcter d'urgència executi les obres de reparació necessàries per
mantenir l'edifici en unes condicions mínimes de seguretat, salubritat i
habitabilitat,
advertint-la expressament que de no fer cas al present
requeriment, les executarà subsidiàriament l'Ajuntament, repercutint les
despeses a la mateixa propietat.
QUART: Recordar a la propietat que la declaració de ruïna de l'edifici en
qüestió no l'eximeix de les responsabilitats de tot ordre que puguin derivar-se
per negligència en els deures de conservació de l'edifici que els hi corresponen
com a propietaris d'aquest.
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CINQUÈ: Comunicar a la Sra. Carme Navarro Clua que la defensa dels seus
interessos com a llogatera del local emplaçat als baixos del mateix edifici, on hi
exerceix la seva activitat, l'ha d'exercitar si s'escau, per via civil, i a l'empara
de la normativa que regula la matèria d'arrendaments urbans, vigent a la data
de formalització del contracte d'arrendament, matèria en la qual l'Ajuntament
no hi té competència.
SISÈ: Comunicar tanmateix a la Sra. Carme Navarro Clua, que l'Ajuntament,
dins de l'àmbit de les competències legalment conferides en matèria
urbanística, vetllarà perquè les obres de reparació de l'edifici esmentat que ha
d'efectuar la propietat, es realitzin en les condicions degudes i sota la direcció
facultativa de tècnics competents, les quals, restaran subjectes a llicència
urbanística prèvia.
SETÈ: Notificar el present acord als interessats, pel seu coneixement i als
efectes escaients.
13) Resolució de l'expedient incoat a instància del Sr. Àngel Jaén Oliver,
de reclamació de danys a l'Ajuntament per responsabilitat patrimonial.
La Comissió de Govern, en sessió de data 17 d'abril de 2003, va acordar
formular la proposta de resolució de l'expedient incoat a instància del Sr. Àngel
Jaén Oliver, de reclamació de danys a l'Ajuntament per responsabilitat
patrimonial, en el sentit de desestimar la reclamació
interposada per
considerar que no s'ha establert cap relació de causalitat entre l'estat de la via
pública coneguda per c. Germandat i els desperfectes produïts al vehicle B7619-MF.
De conformitat amb el procediment legalment establert, es va oferir al
reclamant un termini de deu (10) dies per a formular al·legacions contra l'acord
esmentat i presentar a l'Ajuntament els documents i justificants que considerés
convenients.
El reclamant no ha presentat cap tipus d'al·legació ni ha aportat cap tipus de
documentació addicional.
Vistos els articles 141.1 i 143.6 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú;
De conformitat amb el Reial Decret 429/93, de 26 de març, pel qual s'aprova el
Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial;
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LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial interposada
pel Sr. Àngel Jaén Oliver contra l'Ajuntament, per considerar que no s'ha
establert cap relació de causalitat entre l'estat de la via pública coneguda per c.
Germandat i els desperfectes produïts al vehicle B-7619-MF.
SEGON: Notificar el present acord a l'interessat pel seu coneixement i als
efectes escaients.
Assumptes d'Urbanisme:
14) Aprovació si s'escau, de la modificació de les Bases d'Actuació de la
Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació núm. 4. 4, de les NSSP de
Gandesa.
La Comissió de Govern, en sessió ordinària celebrada en data 13 de gener de
2003, va aprovar definitivament el projecte d'estatuts i bases d'actuació pel
sistema de compensació que regiran la Junta de Compensació de la Unitat
d'Actuació núm. 4, establerta a les Normes Subsidiàries de Planejament de
Gandesa, els quals van publicar-se íntegres al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona núm. 79, de data 4.4.2003.
L'escriptura pública de constitució de la Junta de Compensació de la Unitat
d'Actuació núm. 4 de Gandesa es va atorgar en data 28 de maig de 2003,
davant l'Il.lma. Sra. Notària de Gandesa, Sra. Raquel Iglesias Pajares, amb
protocol núm. 49, inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, de
conformitat amb la Llei Hipotecària, i va ser aprovada per la Comissió de
Govern, en sessió ordinària de data 17 de juliol de 2003.
En compliment del que determina l'article 163.7 del Reial decret 3288/1978, de
25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de Gestió Urbanística, l'Ajuntament
va trametre en data 5.8.2003 als Serveis Territorials de la Direcció General
d'Urbanisme a les Terres de l'Ebre un exemplar de l'escriptura de constitució
aprovada i va sol·licitar la inscripció de la Junta de Compensació de la Unitat
d'Actuació núm. 4 de les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa en
el Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores.
Un cop revisada la documentació aportada, la Direcció General d'Urbanisme va
manifestar en el seu escrit de data 17.10.2003 que el projecte de Bases és
incomplet per no tenir el contingut mínim que exigeix la normativa urbanística, i
comunica que caldria incorporar a les bases els criteris de valoració dels drets
reals sobre les finques, els criteris per valorar les possibles aportacions
d'empreses urbanitzadores, els criteris de valoració i adjudicació de les finques
resultants i els supòsits de compensació en metàl·lic. En aquest sentit, la
mateixa Direcció General proposa el redactat que completaria les bases
d'acord amb la normativa vigent.
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Un cop se n'ha donat trasllat als interessats, tots els membres de la Junta de
Compensació, per unanimitat, han acordat modificar el projecte de les Bases
d'Actuació de referència, en els termes proposats per la Direcció General
d'Urbanisme, segons consta al document que han aportat a l'Ajuntament en
data 17.10.2003.
Vistos els articles 161 i 162 del Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel
qual s'aprova el Reglament de Gestió Urbanística;
LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació del projecte d'estatuts i bases
d'actuació pel sistema de compensació, subscrita per part dels propietaris de
finques incloses dins l'àmbit de la Unitat d'Actuació núm. 4 de les Normes
Subsidiàries de Planejament de Gandesa, amb la finalitat d'adaptar-los a la
proposta efectuada per la Direcció General d'Urbanisme.
SEGON: Notificar el present acord individualitzadament a tots els propietaris
afectats pel sistema d'actuació, els quals disposaran d'un termini de quinze
(15) dies per a formular davant la Comissió de Govern les al·legacions que
considerin convenients.
TERCER: Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de
quinze (15) dies mitjançant un edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona, perquè durant aquest termini es puguin presentar quantes
al·legacions es considerin pertinents.
Assumptes d'interès socio-cultural:
15) Sol·licitud de subvenció del Club de Patinatge Artístic de Gandesa.
La Sra. Fina Martí Creixenti, en qualitat de representant del Club de Patinatge
Artístic de Gandesa, ha presentat en data 6.11.2003 un escrit pel qual exposa
que el passat 19 d'octubre de 2003 va celebrar-se a la ciutat un festival de
patinatge artístic organitzat pel Club esmentat i que aquest esdeveniment els
hi ha ocasionat nombroses despeses i demana a l'Ajuntament l'atorgament
d'una subvenció de 200,00€.
L'Ajuntament considera que es tracta d'un acte d'interès esportiu que aplega
un nombre considerable d'aficionats i que per tant, convè promocionar.
Atès que l'article 66 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 per a promoure tota mena d'activitats i prestar tots els
serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la
comunitat de veïns en matèries com les activitats i les instal.lacions culturals i
esportives, entre d'altres;

55

Atès que en el Pressupost Municipal vigent hi ha crèdit suficient per atendre la
petició de referència;
LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Club de Patinatge Artístic de Gandesa una subvenció de
200,00€ per a finançar part de les despeses que h'assumit el Club amb motiu
de l'organització del Festival de Patinatge Artístic celebrat al Gandesa el passat
dia 19 d'octubre de 2003.
SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 4.48.489.04/4.5 de
l'estat de despeses del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Comunicar a l'entitat beneficiària de la subvenció, que l'ajut es farà
efectiu prèvia aportació a l'Ajuntament de justificants de despeses originades
per l'esdeveniment subvencionat, que ascendeixin com a mínim a l'import de la
subvenció atorgada.
QUART: Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i als
efectes escaients.
16) Sol·licitud de subvenció de l'Assemblea Local de Creu Roja a
Gandesa.
En data 24.10.2003, l'Assemblea Local de Creu Roja a Gandesa, ha presentat
un escrit a l'Ajuntament, pel qual exposa que juntament amb l'APA i l'Esplai, vol
organitzar el IX Parc Infantil de Nadal. L'entitat aporta un pressupost de
despeses d'organització del parc, que ascendeix a l'import de 6.000,00€.
La Comissió considera que el Parc de Nadal és un acte que acapara anualment
l'interès del sector més jove de la població, que s'ha de recolzar i promoure, el
qual per altra part, ja ha esdevingut un esdeveniment tradicional a la ciutat en
aquesta època de l'any.
Tanmateix, es tracta d'una activitat d'esbarjo, d'interès també per a la resta de
poblacions de la comarca.
L'article 66.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, determina que el
municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves
competències pot promoure tota mena d'activitats i serveis públics que
contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de
veïns.

56

Per altra part, l'apartat 3er. del mateix article, estableix que el municipi té
competències pròpies entre d'altres, en matèria d'activitats i instal·lacions
culturals i esportives, l'ocupació del lleure i el turisme.
En el Pressupost Municipal vigent hi ha el crèdit necessari per atendre la petició
de l'entitat esmentada.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
PRIMER: Atorgar a l'Assemblea Local de Creu Roja a Gandesa una subvenció
de 1.200,00€ per a finançar part de les despeses d'organització del IX Parc
Infantil de Nadal, a celebrar a Gandesa els dies 27, 28 i 29 de desembre de
2003.
SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 4.48.489.04/4.5 de
l'estat de despeses del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Comunicar a l'entitat beneficiària de la subvenció, que l'ajut es farà
efectiu prèvia aportació a l'Ajuntament de justificants de despeses originades
per l'esdeveniment subvencionat, que ascendeixin com a mínim a l'import de la
subvenció atorgada.
QUART: Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i als
efectes escaients.
17) Sol·licitud de subvenció de la Unió de Pagesos.
Vista la sol·licitud de la Unió de Pagesos, de col.laboració econòmica per fer
front a les despeses que origina el transport de productors de Fruita Secta a les
diferents manifestacions convocades pel Sector;
LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Desestimar la
pressupostària.

sol·licitud

de

subvenció

per

manca

de

consignació

18) Sol·licitud de subvenció de l'Associació del Camí de Sant Jaume de
l'Ebre.
Vista la petició de l'Associació del Camí de Sant Jaume de l'Ebre, de data
25.9.03, de col.laboració econòmica de l'Ajuntament per a efectuar a Gandesa,
la III Trobada de les Associacions del Camí de Sant Jaume de l'Ebre;
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LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Manifestar a l'entitat peticionària que l'Ajuntament ja ha col·laborat
econòmicament en l'organització d'aquest acte,
assumint les despeses
originades pel dinar de les autoritats que participen en la trobada.
SEGON: Notificar el present acord als interessats, pel seu coneixement i als
efectes escaients.
Assumptes diversos:
19) Assumptes de l'Alcaldia-Presidència:
No n'hi varen haver.
ASSUMPTES URGENTS, NO INCLOSOS A L'ORDRE
RATIFICATS COM A TAL PER LA COMISSIÓ DE GOVERN.

DEL

DIA

I

A) Aprovació si s'escau, de l'adjudicació del contracte per l'aprofitament
de les pastures a la Forest Comuns CUP 26 de Gandesa.
L'Àrea de Serveis Forestals de la Terra Alta va trametre a l'Ajuntament el plec
de condicions tècnico-facultatives particulars que regularan l'execució
d'aprofitaments de les pastures a la Forest Comuns CUP 26 de Gandesa.
Per altra part, l'Ajuntament va confeccionar el plec de clàusules addicionals al
plec esmentat, que regiran també l'adjudicació del contracte de l'aprofitament
de pastures de referència.
La Comissió de Govern, en sessió ordinària de data 17 d'abril de 2003, va
aprovar ambdós plecs i va acordar efectuar convocatòria de subhasta per
adjudicar l'aprofitament de les pastures de la Forest, pel sistema de subhasta
pública, procediment obert.
La convocatòria de subhasta, seguint la tramitació d'urgència per raó dels
terminis de vigència de l'aprofitament, va fer-se pública mitjançant anunci
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 236, de data
14.10.2003.
Durant el termini de presentació de proposicions únicament en va presentar el
Sr. Martín Badoquio Subirats.
En data 31 d'octubre de 2003 la Mesa de Contractació va procedir a l'obertura
de la proposició presentada, resultant que l'interessat ofereix en concepte de
preu d'adjudicació l'import de 600,00€.
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La Mesa de Contractació va acordar proposar a l'òrgan municipal competent
adjudicar al Sr. Martín Badoquio Subirats el contracte d'aprofitament de
pastures per l'import de 600,00€, atès que reuneix els requisits establerts als
plecs abans referenciats i la seva oferta econòmica equival al tipus de licitació
fixat per l'Ajuntament, si bé no el millora.
Examinada la documentació obrant a l'expedient;
De conformitat amb el que estableixen els articles 221 del Reglament de Monts,
aprovat per Decret 485/1962,
72 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel
qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals i disposicions
concordants;
Atès que és d'aplicació en matèria de contractació el 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 COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Adjudicar al Sr. Martín Badoquio Subirants amb NIF 40933118-H, el
contracte d'aprofitament de les pastures de la Forest Comuns CUP 26 de
Gandesa, prèvia formalització del contracte administratiu corresponent, pel
preu de sis-cents euros (600,00€) amb plena subjecció als plecs de clàusules
tècnico-econòmico-administratives que regeixen l'adjudicació de l'aprofitament,
integrats pel plec de condicions tècnico-facultatives particulars emès pel
Departament de Medi Ambient i les clàusules addicionals establertes per
l'Ajuntament, i en els termes següents:
-Localització: Forest Comuns CUP 26, TM de Gandesa.
-Durada de l'aprofitament: Un any
-Vigència de l'aprofitament: fins el 31 de desembre de 2004.
-Tipus de bestiar: Cabrum, 400 caps.
-Control de l'aprofitament: Es realitzarà per personal del Departament de Medi
Ambient i de l'Ajuntament.
-Rescissió de l'aprofitament: L'incompliment dels plecs de condicions que han
regit l'adjudicació per part de l'adjudicatari comportarà la rescissió de
l'aprofitament.
SEGON: Requerir a l'adjudicatari perquè constitueixi en favor de l'Ajuntament
la garantia definitiva, fixada en l'import de 24,00€.
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TERCER: Requerir tanmateix a l'adjudicatari perquè en data 14 de gener de
2004 comparegui a l'Ajuntament a formalitzar el corresponent contracte
administratiu i a abonar íntegrament el preu d'adjudicació, fixat en 600,00€,
advertint expressament a l'adjudicatari que en cas de no formalitzar el contracte
i fer efectiu el pagament en la data assenyalada, l'Ajuntament acordarà la
seva resolució, amb la incautació de la garantia provisional, sense perjudici de
la possible indemnització que pugui així mateix exigir a l'adjudicatari en
concepte de danys i perjudicis.
QUART: Comunicar igualment a l'adjudicatari que haurà de liquidar a
l'Ajuntament les despeses derives per la publicació de l'anunci de la licitació de
subhasta per adjudicar l'aprofitament de pastures de referència, segons
liquidació que practicarà oportunament l'Ajuntament.
CINQUÈ: Notificar el present acord a l'interessat i a la Delegació Territorial del
Departament de Medi Ambient de la Generalitat a les Terres de l'Ebre,
respectivament, pel seu coneixement i als efectes escaients.
B) Aprovació si s'escau, de l'adjudicació del contracte per l'aprofitament
cinegètic a la Forest Comuns CUP 26 de Gandesa.
L'Àrea de Serveis Forestals de la Terra Alta va trametre a l'Ajuntament el plec
de condicions tècnico-facultatives particulars que regularan l'execució
d'aprofitaments de caça a la Forest Comuns CUP 26 de Gandesa.
Per altra part, l'Ajuntament va confeccionar el plec de clàusules addicionals al
plec esmentat, que regiran també l'adjudicació del contracte de l'aprofitament
de caça de referència.
La Comissió de Govern, en sessió ordinària de data 17 d'abril de 2003, va
aprovar ambdós plecs i efectuar convocatòria de subhasta per adjudicar
l'aprofitament de caça a la Forest, pel sistema de subhasta pública,
procediment obert.
La convocatòria de subhasta, seguint la tramitació d'urgència per raó dels
terminis de vigència de l'aprofitament, va fer-se pública mitjançant anunci
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 238, de data
16.10.2003.
Durant el termini de presentació de proposicions únicament en va presentar
l'empresa "IBEX-Hunt, SL".
En data 31 d'octubre de 2003 la Mesa de Contractació va procedir a l'obertura
de la proposició presentada, resultant que l'empresa esmentada ofereix en
concepte de preu unitari d'adjudicació l'import de 6.066,66€ per tot el lot.
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La Mesa de Contractació va acordar proposar a l'òrgan municipal competent
adjudicar a l'empresa "IBEX-Hunt, SL" el contracte d'aprofitament cinegètic per
l'import de 6.066,66€, atès que reuneix els requisits establerts als plecs abans
referenciats i la seva oferta econòmica sobrepassa el preu d'índex.
Examinada la documentació obrant a l'expedient;
De conformitat amb el que estableixen els articles 221 del Reglament de Monts,
aprovat per Decret 485/1962,
72 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel
qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals i disposicions
concordants;
Atès que és d'aplicació en matèria de contractació el 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 COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Adjudicar a l'empresa "IBEX-Hunt, SL" amb CIF B-43490226, el
contracte d'aprofitament de caça de la Forest Comuns CUP 26 de Gandesa,
prèvia formalització del contracte administratiu corresponent, pel preu de sis
mil seixanta-sis euros i seixanta-sis cèntims (6.066,66€) amb plena subjecció
als plecs de clàusules
tècnico-econòmico-administratives que regeixen
l'adjudicació de l'aprofitament, integrats pel plec de condicions tècnicofacultatives particulars emès pel Departament de Medi Ambient i les clàusules
addicionals establertes per l'Ajuntament, i en els termes següents:
-Tipus de caça: Major, cabra salvatge.
-Localització: Forest Comuns CUP 26, TM de Gandesa.
-Peces de caça: 1 Mascle trofeu.
1 Mascle vell no medallable.
1 Mascle selectiu de 6-8 anys.
1 Mascle selectiu d'1-5 anys.
-Sistema de caça: Per acostament i sense gossos.
-Vigència de l'aprofitament: Des de la data de l'adjudicació fins el 31 de
desembre de 2003, amb les singularitats següents:
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a) Si en aquesta data no s'ha exhaurit l'aprofitament adjudicat, les peces de
caça restants s'adjudicaran en la propera temporada de caça, compresa entre
l'1 de març i el 31 de maig de 2004, descomptant-les del cupo que tingui
assignat el coto de l'Ajuntament per l'any vinent.
Un cop transcorreguda
aquesta darrera data,
l'aprofitament de caça adjudicat s'exhaurirà
definitivament.
b) Els dies concrets de caça seran establerts per l'Ajuntament i comunicats al
Departament de Medi Ambient, prèvia proposta que l'adjudicatari efectuarà
abans de la formalització del corresponent contracte administratiu, amb el
benentès que a més a més, l'adjudicatari ha de comunicar al Cos d'Agents
Rurals de la Terra Alta cada cop que vagi a caçar, amb una antelació mínima
de 48 hores.
c) El control de l'aprofitament es realitzarà pel personal del Departament de
Medi Ambient i del mateix Ajuntament, en qualitat de propietari de la forest.
SEGON: Requerir a l'adjudicatari perquè constitueixi en favor de l'Ajuntament
la garantia definitiva, fixada en l'import de 242,67€ i aporti un programa dels
dies concrets en què realitzaria l'aprofitament, dins del termini establert per
enguany.
TERCER: Requerir tanmateix a l'adjudicatari perquè el dia 25 de novembre de
2003, a les 13 hores, comparegui a l'Ajuntament a formalitzar el corresponent
contracte administratiu i abonar íntegrament el preu d'adjudicació, fixat en
6.066,66€,
advertint expressament a l'adjudicatari que en cas de no
formalitzar el contracte i fer efectiu el pagament en la data assenyalada,
l'Ajuntament acordarà la seva resolució, amb la incautació de la garantia
provisional, sense perjudici de la possible indemnització que pugui així mateix
exigir a l'adjudicatari en concepte de danys i perjudicis.
QUART: Comunicar igualment a l'adjudicatari que haurà de liquidar a
l'Ajuntament les despeses derives per la publicació de l'anunci de la licitació de
subhasta per adjudicar l'aprofitament cinegètic de referència i de la matrícula de
l'àrea privada de caça T-10.234, segons liquidació que practicarà oportunament
l'Ajuntament.
CINQUÈ: Notificar el present acord a l'interessat i a la Delegació Territorial del
Departament de Medi Ambient de la Generalitat a les Terres de l'Ebre,
respectivament, pel seu coneixement i als efectes escaients.
C) Sol.licituds de llicència per a la tinença i conducció de gossos
perillosos.
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La Sra. Maria Fontcalda Pedrol Esquirol ha sol.licitat a l'Ajuntament llicència
administrativa per a la tinença i conducció d'un gos de raça "Rottweiler",
aportant la documentació administrativa legalment exigida, que obra a
l'expedient núm. 4/2002.
Per altra part, els Srs. Mª Pilar Martos Aspa i Esteve Aubà Llebot han sol.licitat
també llicència administrativa per a la tinença i conducció d'un gos de raça
"Doberman", aportant tanmateix a l'Ajuntament, la documentació legalment
exigida, que obra a l'expedient 7/2003.
Mitjançant la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, es regula la tinença d'aquests animals per
poder garantir la seguretat dels ciutadans i la d'altres animals. Per altra part,
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, estableix el regim jurídic de la tinença
d'animals potencialment perilloros.
El Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei
50/1999, atorga la consideració de gossos potencialment perillosos els que
pertanyin a les races relacionades a l'annex I, entre les qual hi han les races
dels gossos "Rottweiler" i "Doberman".
El mateix Reial Decret estableix els requisit mínims necessaris per obtenir la
llicència administrativa que habilita les persones que en són titulars per a la
tinença d'animals potencialment perillosos i fixa les mesures mínimes de
seguretat exigibles per a la seva tinença.
Per altra part, el Decret 170/2002, d'11 de juny, del Conseller de Medi Ambient
de la Generaltiat, dicta normes relatives al règim jurídic de la tinença de gossos
potencialment perillosos, aplicable a Catalunya.
Atès que els interessats han aportat la documentació acreditativa de què
compleixen els requisits establerts a l'article 3er. del Decret 170/2002, d'11 de
juny;
Atès que la llicència administrativa per a la tinença de gossos potencialment
perillosos l'emet l'Ajuntament en el qual el gos resideix habitualment i on està
censat, d'acord amb el decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula
la identificació i el registre d'animals de companyia;
Havent-se comprovat que els gossos objecte de llicència consten inscrits en el
Registre d'animals de companyia de l'Ajuntament de Gandesa;
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LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1: Atorgar a la Sra. Maria Fontcalda Pedrol Esquirol, llicència administrativa
per a la tinença d'un gos Rottweiler, identificat amb el micro xip núm.
724098100260977, inscrit al Registre Censal d'Animals de Companyia de
l'Ajuntament amb el núm. 112.
2: Atorgar als Srs. Pilar F. Martos Aspa i Esteve Aubà Llebot, llicència
administrativa per a la tinença d'un gos Doberman, identificat amb el micro xip
núm. 724098100399386, inscrit al Registre Censal d'Animals de Companyia
de l'Ajuntament amb el núm. 122.
SEGON: Determinar que les present llicències es registren amb el números
següents i seran vàlides fins el dia 9 de novembre de 2008.
1: Llicència Sra. Maria Fontcada Pedrol Esquirol: núm. 4/2003.
2: Llicència Srs. Pilar Martos i Esteve Aubà Llebot: núm. 7/2003.
TERCER: 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.
QUART: Aprovar les liquidacions de taxes municipals que han de satisfer a
l'Ajuntament els titulars de
la llicència atorgada, de conformitat amb
l'ordenança fiscal aplicable.
D) Sol·licituds de devolucions de garanties dipositades per contractistes
diversos per a respondre de les obligacions derivades de contractes
d'execució d'obres.
Vistes les sol·licituds adreçades a l'Ajuntament, per diversos contractistes
d'obres, de devolucions de garanties definitives dipositades per a respondre
de les obligacions derivades de llurs contractes d'execució d'obres;
Havent-se comprovat que en tots els casos, ha transcorregut el termini de
garantia de les obres, fixat en dotze mesos a partir de la data de formalització
de l'acta de recepció de l'obra,
segons consta als respectius contractes
administratius i plecs de clàusules econòmico-administratives que regeixen la
contractació de l'obra;
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Vistos els informes emesos al respecte pels Tècnics Directors Facultatius de
l'obra, en els quals es constata que no hi ha cap impediment tècnic per retenir
la garantia;
Vist l'article 47 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;
LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Retornar a les empreses que tot seguit es relacionen, la garantia
definitiva que van constituir a favor de l'Ajuntament per a respondre de les
obligacions derivades dels contractes d'execució de les obres que així mateix
s'esmenten:
1: A INCOEX, SL, la garantia dipositada per les obres de "Restauració de
l'edifici de l'antiga Casa de la Vila".
2: A INCOEX, SL, la garantia dipositada per les obres d'Urbanització del nucli
antic i zona comercial de Gandesa, 2ª fase".
3: A l'empresa "Jaén Vallés, SL", la garantia dipositada per les obres
d'Arranjament del camí d'accés a Gandesa per Vilalba dels Arcs.
4: A l'empresa "Construccions ANNA, SCCL", la garantia dipositada per les
obres de Reposició d'un mur de formigó i de portells al nucli urbà".
5: A l'empresa "M.J. Gruas, S.A." , la garantia dipositada per les obres
"Reparació de marges i aportació de terres als camins.
SEGON: Donar trasllat del present acord als interessats, pel seu coneixement
i als efectes escaients,
adjuntant els avals que varen constituir
respectivament, a favor de l'Ajuntament en concepte de garantia definitiva,
degudament diligenciats per a la seva cancel·lació.
PREGS I PREGUNTES:
No n'hi varen haver.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió a les dotze del vespre de la data al començament
assenyalada, agraint a tots els assistents la seva presència a l'acte.
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De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, deu de novembre de dos mil tres.
Vist i plau,
L'ALCALDE ACCTAL.,

Jesús F. García Chacón.

66

