ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL EN DATA 15 DE JUNY DE 2005.
_______________________________________________________________
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Gandesa, sent tres quarts de
deu del vespre del dia 15 de juny de 2005, es reuneixen prèvia convocatòria a
l'efecte i sota la presidència del Sr. Alcalde, Miquel Aubà Fleix, els Regidors
Municipals que tot seguit es relacionen, amb la finalitat de celebrar sessió
ordinària de la Junta de Govern Local:
-Sr. Manel Vidal Salvadó.
-Sr. Isidre Montané Cabús.
-Sr. Jesús F. García Chacón.
Per invitació del Sr. Alcalde, hi assisteixen també els Regidors Municipals que
tot seguit es relacionen, per informar respectes les seves activitats en matèria
delegada, de conformitat amb el que preveu l'article 113.3 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre:
-Sr. Ramón Lluís Vidal.
-Sr. Joaquin Fontoba Solé.
-Sra. Maria José Serra Bedós.
Hi és present la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal Sra. Iolanda
Sas Laudo.
Després de comprovar l'existència del quòrum necessari, el Sr. Alcalde va
disposar l'inici de la sessió, amb el tractament dels assumptes inclosos a
l'ordre del dia.
En compliment del que determina l'article 110 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
Locals, es transcriuen els acords adoptats.
Assumptes de caràcter general:
1) Aprovació si s'escau, de les actes de les sessions celebrades per la
Junta de Govern Local en dates 24 de febrer de 2005 i 14 d'abril de 2005,
respectivament.
Acta de 24.02.2005:
Fet avinent l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local
en data 24 de febrer de 2005;
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LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en
data 24 de febrer de 2005, sense esmenes de cap tipus.
Acta de 14.04.2005:
Vista l'acta de la sessió celebrada per la Junta de Govern Local en data 14
d'abril de 2005;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en
data 14 d'abril de 2005, sense esmenes de cap tipus.
Assumptes d'Hisenda:
2) Aprovació si s'escau, de factures i notes de despeses presentades a
Intervenció Municipal.
Vistes les factures i notes de despeses presentades a Intervenció Municipal
per serveis prestats o per subministrament de material divers a l'Ajuntament;
Atès que segons estableix l'article 56 del Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, per raó de la seva quantia es tracta de contractes
menors, a excepció de les factures que corresponen a certificacions d'obres ja
aprovades, relatives a contractes d'obres adjudicats d'acord amb la normativa
específica;
De conformitat amb les competències establertes a l'article 21.1f) de la Llei
7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, delegades per
l'Alcaldia-Presidència en favor de la Junta de Govern Local, mitjançant decret
de data 2.07.2003
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar les factures que tot seguit es relacionen, fent constar el
creditor, concepte i l'import:
NÚM

NOM PROVEÏDOR

151 DIPUTACIO DE TARRAGONA
152 ALTADILL LA BOUTIQUE DEL DISC
153 ANTON GUASCH HUGUET

2

CONCEPTE
Edicte BOP adjudicació contracte obres urbanització Povet
Plana
Subministre CDs per l'Emissora de Ràdio

IMPORT
60,00
33,95
140,59

154 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre bastons de comandament per la Festa de la
Dona
Subministre materials arranjament Cementiri Municipal

155 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials arranjament solars c/ Carnisseries

14,82

156 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials manteniment edifici Ajuntament

38,14

74,55

157 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials pel servei brigada obres

39,97

158 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

44,58

159 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre equip i vestuari pel personal de la brigada
dóbres
Subministre materials arranjament c/ Calvari

160 EBREQUALITAT S.A.

Subministre articles servei manteniment edifici Ajuntament

161 EBREQUALITAT S.A.

Subministre materials srervei manteniment camp de futbol

162 EBREQUALITAT S.A.

Subministre materials enllumenat c/ Font de Dalt

166,25

163 EBREQUALITAT S.A.

Subministre materials enllumenat c/ Font de Dalt

1171,18

164 EBREQUALITAT S.A.

Subministre materials enllumenat c/ Font de Dalt

488,94

165 ITEUVE TECHNOLOGY S.L.

Taxes inspecció periòdica obligatòria vehicle Land Rover

166 JESUS PEDROLA

Realització escultura "Gats" dintre del projecte "Art al Ras"

209,84

167 JESUS PEDROLA

Realització escultura "Poesia" dintre del projecte "Art al Ras"

206,48

168 JESUS PEDROLA

Realització escultura "Poesia" dintre del projecte "Art al Ras"

139,20

169 HORMIGONES UNILAND S.L.

Subministre formigó arranjament c/ Pandols

247,08

170 OFI-TECMAR S.L.

Gestions laborals mes de gener de 2005

171 CONSELL COMARCAL DE LA TERRA
ALTA
172 ALPE PUBLICACIONES S.L.

Servei transport i tractament escombraries mes de gener de
2005
Adquisició text "Codigo Haciendas Locales 2005"

173 LIMPLAS S.A.

Subministre lleixiu pel camp de futbol

18,10

174 LIMPLAS S.A.

60,55

177 ROGELIO MUÑOZ GUIMERA

Subm. Productes neteja Estació Autobusos, edif.Ajuntament
i Ca la V
Quota assessorament planificació activitat preventiva febrer
2005
Honoraris projecte i direcció obra enderroc edifici nova seu
D.O.
Honoraris febrer 2005 valoració obres

178 PEGETBE S.L.

Ports cinc paquets des de Barcelona

179 COMUNICACIÓN EFECTIVA S.L.

Subscripció al diari "Més Ebre" de l'1-02-05 al 31-01-06

180 Ma. ANGELS CID FORNOS
181 PILAR VIÑALS VALLESPI

Assessorament classes de plàstica CEIP mes de febrer
2005
Corona flors naturals per l'enterrament del Sr. Miquel Ferrer

182 LLUIS COHEN VENTURA

Còpies plànols

183 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials servei manteniment edificis municipals

88,18

184 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre guants pel personal de la brigada d'obres

15,03

185 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials arranjament vies públiques

186 JOSEP FONTANET ESCARIHUELA

Subministre premsa biblioteca mes de febrer

94,80

187 JOSEP FONTANET ESCARIHUELA

Subministre articles per les oficines municipals

22,75

188 BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Textos legals per les oficines municipals

189 ASCENSORES MARVI S.L.
190 PRODUCCIONES SEGURANA S.L.

Servei conserv. I manten. Ascensor edifici Ajuntament mes
de març
Actuació "Trio Universo" actes Festa de la Dona

191 HOTEL PIQUE GABRIEL S.L.

Dinars recepcions Corporació

192 LLORENÇ MARTI BENAIGES

246,82

193 AUTO BRUGAN S.L.

Treballs de matador d'animals a l'escorxador durant el mes
de febrer
Treballs i materials revisió per ITV vehicle Land Rover

194 KALON S.A.

Subministre productes de neteja pel Pavelló Poliesportiu

244,18

195 FERRETERIA BARRUBES

Subministre materials servei manteniment enllumenat públic

39,17

196 FERRETERIA BARRUBES

Subministre accesoris maquinaria brigada obres

10,32

197 FERRETERIA BARRUBES

Subministre estris i ferraments per la brigada d'obres

51,96

198 FERRETERIA BARRUBES

Còpies claus bomba aigua escorxador

199 FERRETERIA BARRUBES
200 EBREQUALITAT S.A.

Subministre equip i vestuari pel personal de la brigada
dóbres
Subministre articles servei manteniment enllumenat públic

201 EBREQUALITAT S.A.

Subministre materials maneteniment edifici Ca la Vila Vella

202 EBREQUALITAT S.A.

Subministre materials servei manteniment enllumenat públic

100,63

203 EBREQUALITAT S.A.

Subministre materials servei manteniment enllumenat públic

351,72

204 EBREQUALITAT S.A.

Subministre materials servei manteniment enllumenat públic

35,44

205 EBREQUALITAT S.A.

Subministre materials servei manteniment pavelló
poliesportiu
Edicte DOGC plec clàusules obres "Biblioteca Central
Comarcal de
Subministre combustible calefacció edifici Ajuntament

30,67

175 OFI-TECMAR S.L.
176 JOANA GARDE VIDAL

206 ENT.AUT. DEL DIARI OFICIAL I
PUBLICAC.
207 CARBURANTS PERPINYA S.L.

3

36,96
138,85
43,60

44,65

561,94
4604,60
64,75

89,91
1499,37
510,43
70,82
70,00
380,00
150,00
60,90

188,48

23,00
153,70
696,00
92,98

37,71

18,27
139,97
239,08
6,66

275,73
855,00

208 CARBURANTS PERPINYA S.L.

Subministre combustible calefacció CEIP

855,00

209 FONDA SERRES S.L.

Servei de pensió prestada a divuit transeünts

385,20

210 JOSEP VICENS I DOTZE MES

Treballs arranjament camins del terme municipal

990,03

211 CORREOS Y TELEGRAFOS

Trameses postals mes de febrer de 2005

199,74

212 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministre materials servei manteniment enllumenat públic

390,83

213 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre bosses de brossa servei neteja vies públiques

20,88

214 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre paper higienic pels serveis del CEIP

30,62

215 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre aigua mineral

29,54

216 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

36,31

104,72

222 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre articles acte inauguració exposició "Observatori
de l'Ebr
Edicte BOP clàusules concurs obres Biblioteca Central
Comarcal
Edicte BOP aprovació inicial exped. Núm. 3/04 modificació
crèdit
Edicte BOP clàusules concurs obres estalvi energètic
enllumenat púb
Edicte BOP modificació puntual illa c/ Pau Casals, c/
M.O.Català i c/
Subministre combustible vehicles municipals mes de febrer
de 2005
Subministre carretilla metàlica servei cementiri

223 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials arranjament edificis Fontcalda

114,61

224 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials arranjament zona c/ Carnisseries

14,91

225 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials arranjament zona c/ Carnisseries

25,36

226 ASISTENCIA TECNICA AL MUNICIPIO
S.A.
227 ENT.AUT. DEL DIARI OFICIAL I
PUBLICAC.
228 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Textos legals per les oficines municipals

41,00

Edicte DOGC modificació puntual illa c/Pau
Casals,c/M.O.Català i c/
Abonament material retornat servei manteniment enllumenat
públic
Servei transport i tractament escombraries mes de febrer de
2005
Treballs i materials arranjament edifici Escoles Velles

96,76

217 DIPUTACIO DE TARRAGONA
218 DIPUTACIO DE TARRAGONA
219 DIPUTACIO DE TARRAGONA
220 DIPUTACIO DE TARRAGONA
221 SOLRED S.A.

229 CONSELL COMARCAL DE LA TERRA
ALTA
230 JOAN RINS CORTIELLA

36,00

60,00
731,74
52,20

-163,73
4490,48
3848,33

231 PINTURES I DECORACIO TERRA
ALTA SCCL
232 SALVADO I COSTA C.B.

Treballs i materials arranjament edifici Escoles Velles
Treballs i materials servei manteniment xarxa clavegueram

143,02

233 SALVADO I COSTA C.B.

159,91

234 SALVADO I COSTA C.B.

Treballs i materials arranjament porta edifici antic Parc
Bombers
Subministre materials col.locació senyals regulació trànsit

235 SALVADO I COSTA C.B.

Treballs i materials arranjament camp de futbol

43,85

236 SALVADO I COSTA C.B.

10,85

237 SALVADO I COSTA C.B.

Treballs i materials arranjament carrató servei recollida
escombraries
Treballs i materials arranjament porta edifici Presó

108,46

238 JUAN JAEN OLIVER

Serveis enterraments cementiri

491,40

239 HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.

Subministre accesoris màquina neteja clavegueres

100,65

240 SOTECNIC S.L.

Treballs i materials reparació rellotge campanar Església

104,86

241 HIGH QUALITY 2000, SL

Edició tríptics promoció Ciutat i Fira del Vi

242 OFI-TECMAR S.L.

Gestions laborals mes de febrer de 2005

243 EBREQUALITAT S.A.

Abonament factura 500829 materials Ca la Vila Vella

244 EBREQUALITAT S.A.

54,47

245 EBREQUALITAT S.A.

Subministre materials servei manteniment pavelló
poliesportiu
Subministre materials servei manteniment edifici Creu Roja

246 EBREQUALITAT S.A.

Subministre materials servei manteniment enllumenat públic

236,25

247 JOSEP FONTANET ESCARIHUELA

Subministre premsa Biblioteca mes de març

100,80

248 SERECA BIO S.L.

Recollida i destrucció MER de l'escorxador municipal

128,61

249 HERMES COMUNICACIONS S.A.

104,40

252 FERRETERIA BARRUBES

Publicació Edicte a "El Punt" modif.punt. Illa c/Pau
Casals,c/M.O.Ca
Desplaçaments tasques rehabilitació CAP mes de febrer de
2005
Desplaçaments tasques rehabilitació CAP mes de març de
2005
Subministre utils i ferraments servei brigada obres

253 FERRETERIA BARRUBES

Subministre equipament pel personal de la brigada d'obres

28,22

254 FERRETERIA BARRUBES

Subministre utils i ferraments servei brigada obres

44,75

255 FERRETERIA BARRUBES

Subministre articles muntatge exposició a l'edifici de la Presó

27,84

250 ESTEFANIA FERRERES GARCIA
251 ESTEFANIA FERRERES GARCIA

4

120,12

2194,88

7,39

1280,00
540,14
-175,15

10,32

331,20
82,80
720,64

256 FERRETERIA BARRUBES

Subministre materials servei manteniment edifici CEIP

257 FERRETERIA BARRUBES
258 FERRETERIA BARRUBES

Subministre materials servei manteniment Biblioteca
Municipal
Subministre materials servei manteniment vies públiques

259 FERRETERIA BARRUBES

Subministre materials servei manteniment enllumenat públic

260 MONTSE SANZ FRANCES

Muntatge disco mobil amb motiu de la verbena de Fi d'Any

261 ROGELIO MUÑOZ GUIMERA

Honoraris març 2005 valoració obres

510,43

262 LLORENÇ MARTI BENAIGES

398,16

265 JARMA S.C.CC.L.

Treballs de matador d'animals a l'escorxador durant el mes
de març
Muntatge, desmuntatge i instal.lació elèctrica Carrosses
Cavalcada R
Treballs i materials servei manteniment tractor recollida
escombraries
Treballs i materials servei manteniment Dumper

266 JARMA S.C.CC.L.

Treballs i materials servei manteniment Mitsubishi

158,48

267 HERMES COMUNICACIONS S.A.

208,80

268 PEGETBE S.L.

Publicació Edictes a "El Punt" modificacions normes
subsidiaries pl
Ports un paquet des de Santa Barbara

269 VIVEROS EBRO S.C.C.L.

Subministre flors i arbres pels parcs i jardins municipals

386,67

263 JARMA S.C.CC.L.
264 JARMA S.C.CC.L.

48,15
3,70
18,56
8,17
1276,00

421,02
240,90
236,33

9,70

270 OFI-TECMAR S.L.

Quota assessorament planificació activitat preventiva març
89,91
2005
271 ASCENSORES CENIA S.A.
Servei conservació i manteniment ascensor Llar d'Avis 2n.
256,44
Trimestre
272 ENT.AUT. DEL DIARI OFICIAL I
Edicte DOGC modificació normes subsidiaries de
98,23
PUBLICAC.
planejament
273 ENT.AUT. DEL DIARI OFICIAL I
Edicte DOGC modificació puntual 2/05 de les normes
94,73
PUBLICAC.
subsidiaries p
274 ENT.AUT. DEL DIARI OFICIAL I
Edicte DOGC aprovació clàusules contractació obra "Urb.
189,86
PUBLICAC.
A.Cataluny
275 SOLE FOLQUE C.B.
Certificació núm. 1 obra construcció ninxols al Cementiri
10836,6
Municipal
5
276 Ma. ANGELS CID FORNOS
Assessorament classes de plàstica CEIP mes de març de
380,00
2005
277 CELLER COOPERATIU DE GANDESA Subministre articles acte inauguració exposició "Observatori
9,54
de l'Ebr
278 ASCENSORES MARVI S.L.
Servei conserv. I manten. Ascensor edifici Ajuntament mes
153,70
d'abril
279 MARC JORNET NIELLA
Hores extraordinaries informatització Biblioteca mes de març 511,00
2005
280 NETCAT SERVEIS DE NETEJA S.L.
Serveis neteja dependències municipals mes de gener de
504,95
2005
281 NETCAT SERVEIS DE NETEJA S.L.
Serveis neteja dependències municipals mes de febrer de
575,33
2005
282 NETCAT SERVEIS DE NETEJA S.L.
Serveis neteja dependències municipals mes de març de
575,33
2005
283 ENT.AUT. DEL DIARI OFICIAL I
Edicte DOGC clàusules contractació obra "Aplicació
189,28
PUBLICAC.
sistemes estalvi
284 DIPUTACIO DE TARRAGONA
Edicte BOP aprov.inic. Modificació normes subsidiaries
60,00
planejament
285 DIPUTACIO DE TARRAGONA
Edicte BOP clàusules obra "Urbanitz. A.Catalunya 1a. Fase"
118,58
286 DIPUTACIO DE TARRAGONA

Edicte BOP aprov.inic. Modif. Puntual 1/05 normes
subsidiaries plan
Subministre CDs per l'Emissora de Ràdio

60,00

288 TELECOMUNICACIONS GARGALLO
S.L.
289 HIERROS ALTADILL S.L.

Adquisició telefon mobil pels vigilants municipals

42,40

Subministre bidons pel servei del cementiri municipal

23,20

290 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre articles i materials serveis enterraments
Cementiri Munici
Subministre materials servei manteniment zona Fonteta

24,94

68,85

294 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials servei manteniment edifici Escoles
Velles
Subministre materials servei manteniment xarxa
clavegueram
Subministre guants pel personal de la brigada d'obres

295 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials arranjament zona c/ Carnisseries

150,81

296 ANGEL QUEMADA RUIZ

515,56

297 ESTHER ROSELLO SOLE

Honoraris procediment recurs contencios-administratiu Sr.
Monner
Subministre sabates pels vigilants municipals

298 HIGH QUALITY 2000, SL

Subministre tinta per les impressores dels ordinadors

224,99

287 ALTADILL LA BOUTIQUE DEL DISC

291 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.
292 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.
293 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

5

72,30

2,60

74,82
5,58

75,00

299 ORONA S.C.
300 BAYER HNOS. S.A.

Servei conserv.i manten. Ascensor Ca la Vila Vella 2n.
Trimestre -05
Subministre material imprés i textos legals servei oficines

301 DAVID CID ORTAL

Subministre articles servei manteniment camp de futbol

302 REDDIS UNION MUTUAL

769,97

303 CORREOS Y TELEGRAFOS

Concert prestació servei de prevenció aliena 2n. Trimestre
de 2005
Trameses postals mes de març de 2005

304 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministre materials servei manteniment enllumenat públic

101,38

305 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministre materials servei manteniment enllumenat públic

175,44

306 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministre materials servei manteniment enllumenat públic

6,44

307 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministre materials servei manteniment enllumenat públic

184,23

308 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministre materials servei manteniment zona Fonteta

152,42

309 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Abonament material retornat factura anterior

-32,11

310 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministre materials servei manteniment enllumenat públic

169,21

311 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministre materials servei manteniment zona Fonteta

312 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministre materials servei manteniment enllumenat públic

313 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministre materials servei manteniment CEIP

46,17

314 DIPUTACIO DE TARRAGONA

Edicte BOP exposició pública matricula IAE exercici 2005

36,00

315 EBREQUALITAT S.A.

Subministre materials servei conservació edifici Creu Roja

1,30

316 EBREQUALITAT S.A.

Subministre materials enllumenat carrer Font de Dalt

317 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Adquisició i muntatge serveis telefonics per les oficines
municipals
Despeses part proporcional projectes arquitecte i treballs
topografics
Despeses part proporcional urbanització zona

318 UA4 GANDESA JUNTA DE
COMPENSACIO
319 UA4 GANDESA JUNTA DE
COMPENSACIO
320 CIAL. COTS-UBALDE S.L.
321 CIAL. COTS-UBALDE S.L.

Subministre materials arranjament vies públiques

322 SOLRED S.A.

Subministre combustible vehicles municipals mes de març
de 2005
Edicte DOGC aprovació plec clàusules econòmicoadministratives
Import obra "Renovació escomeses xarxa clavegueram
A.Franquet i
Import 1a. Certif. obra "Urbanització Povet de la Plana 1a.
Fase"
Import 2a. Certif. obra "Urbanització Povet de la Plana 1a.
Fase"
Import obra "Instal.lació xarxa clavegueram des de trav.C-43
a Povet
Servei transport i tractament escombraries mes de març de
2005
Servei de desinsectació del Parc la Bassa

323 ENT.AUT. DEL DIARI OFICIAL I
PUBLICAC.
324 CONSTRUCCIONS ANNA S.C.C.L.
325 CONSTRUCCIONS ANNA S.C.C.L.
326 CONSTRUCCIONS ANNA S.C.C.L.
327 CONSTRUCCIONS ANNA S.C.C.L.
328 CONSELL COMARCAL DE LA TERRA
ALTA
329 JUAN MIGUEL FRANCH PALMA
330 DIPUTACIO DE TARRAGONA

332 DIPUTACIO DE TARRAGONA

Edicte BOP clàusules al.lienació 24 parcel.les Urb. Povet de
la Plana
Edicte BOP clàusules obra "Urbanitz. Povet de la Plana 2a.
Fase"
Edicte BOP Padró subministrament aigua potable

333 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre productes manteniment CEIP

334 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre estris i ferraments per la brigada d'obres

331 DIPUTACIO DE TARRAGONA

193,51
1590,36

267,18

32,63
137,12

595,36
3663,70
4224,85
23915,8
0
102,09
94,73
593,29
96,62
30586,3
3
60735,4
7
30399,4
6
6588,00
4825,40
348,00
60,00
123,20
36,00
4,06
46,91

335 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials servei conservació vies públiques

336 SOREA S.A.

Gestió servei d'aigua potable durant el 1r. Trimestre de 2005 42258,8
2
Treballs i materials revisió semàfors Avda. Aragó
192,12

337 CONSERVACION INTEGRAL VIARIA
S.L.
338 PERE CUARTIELLES ORTIZ

139,98

339 PERE CUARTIELLES ORTIZ

Treballs i materials confecció panels carrosses Cavalcada
Reis
Treballs i materials servei manteniment edifici Ajuntament

340 PERE CUARTIELLES ORTIZ

Treballs i materials servei manteniment i conservació CEIP

252,88

341 PERE CUARTIELLES ORTIZ

Treballs i materials servei manteniment edifici Ca la Vila
Vella
Edicte DOGC aprovació adhesió al COMEBE

118,32

342 ENT.AUT. DEL DIARI OFICIAL I
PUBLICAC.
343 GANDESA DE GAS S.L.
344 JUAN ANTONIO FLORENSA GARI
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Subministre materials arranjament cementiri

289,08

Subministre gas propà per les dutxes del Pavelló
Poliesportiu
Treballs i materials reparació màquina neteja carrers

108,90
108,11

87,99
68,89
109,83

345 ASCENSORES MARVI S.L.

Materials reparació ascensor edifici Ajuntament

346 HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.

Subministre senyals regulació trànsit vies públiques

161,33

347 INFORMATICA DEL EBRO S.A.

484,88

348 JOAN RINS CORTIELLA

Servei manteniment i conservació fotocopiadora oficines
municipals
Treballs i materials confecció taulers pels actes municipals

349 ADELAIDA SANCHEZ RUS

Honoraris expedició nota simple informativa registral

10,47

350 DIPUTACIO DE TARRAGONA

Edicte BOP exposició pública Padró IVTM exercici 2005

36,00

351 EBREQUALITAT S.A.

Subministre materials servei manteniment enllumenat públic

85,72

352 EBREQUALITAT S.A.

Subministre materials servei manteniment edifici Ajuntament

9,88

353 HIFE S.A.

Serv.diluns i divendres Gandesa-Mora i retorn gener-febrermarç 05
Subministre i ports arids servei brigada obres

557,26

380,00

356 JOSEP FONTANET ESCARIHUELA

Assessorament classes de plàstica CEIP mes d'abril de
2005
Subministre premsa Biblioteca mes d'abril

357 OFI-TECMAR S.L.

Gestions laborals mes de març de 2005

516,73

358 ENT.AUT. DEL DIARI OFICIAL I
PUBLICAC.
359 LA VEU DE L'EBRE S.L.

Edicte DOGC modificació puntual Pla Parcial "La Plana"

91,96

Inserció publicitaria a l'especial construcció del setmanari

348,00

360 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials arranjament Cementiri

213,59

361 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials arranjament escorxador

362 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials arranjament Cementiri

363 JOSE ANTONIO POYO VINAIXA

Subministre adobs i insecticides pels parcs i jardins
municipals
Honoraris abril 2005 valoració obres

354 ARIDOS Y EXCAV. DEL MATARRAÑA
S.L.
355 Ma. ANGELS CID FORNOS

364 ROGELIO MUÑOZ GUIMERA
365 ROGELIO MUÑOZ GUIMERA

307,63

560,96

100,80

89,29
10,65
134,07
510,43

Honoraris direcció obra "Urbanització Povet de la Plana 1a.
Fase"
Treballs de matador d'animals a l'escorxador durant el mes
d'abril
Honoraris expedició nota simple informativa registral

1703,95

553,00

369 FERRETERIA BARRUBES

Hores extraordinaries informatització Biblioteca mes d'abril
de 2005
Subministre estris i ferraments per la brigada d'obres

429,44

370 FERRETERIA BARRUBES

Subministre estris i ferraments pel servei de l'electricista

135,09

371 FERRETERIA BARRUBES

Subministre estris i ferraments per la brigada d'obres

23,03

372 FERRETERIA BARRUBES

Subministre accesoris per la màquina neteja carrers

182,29

366 LLORENÇ MARTI BENAIGES
367 ADELAIDA SANCHEZ RUS
368 MARC JORNET NIELLA

290,39
13,97

373 FONDA SERRES S.L.

Servei de pensió prestada a divuit transeünts

376,64

374 DIPUTACIO DE TARRAGONA

297,98

375 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Liquidació treballs informe esquerdes finques c/ Castell 14 i
16
Subministre aigua mineral

376 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre aigua mineral

22,98

377 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre paper higienic pels serveis del CEIP

30,62

378 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre botelles vi per obsequis Corporació

45,58

379 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre aigua mineral per l'Oficina de Turisme

380 BALNEARI DE LA FONTCALDA S.L.

Menus servits a la Corporació i invitats amb motiu de la
Romeria

1094,61

382 UA4 GANDESA JUNTA DE
COMPENSACIO
383 UA4 GANDESA JUNTA DE
COMPENSACIO
384 JUAN JAEN OLIVER

Provisió de fons per atendre el pagament del conveni amb
FECSA
Provisió de fons per atendre la cert. 2 de les obres
d'urbanització
Serveis enterraments cementiri

7275,50

385 OFI-TECMAR S.L.

89,91

386 TALLERES JOLLBA S.A.

Quota assessorament planificació activitat preventiva abril
2005
Construcció dos marcs de ferro per l'Església

153,12

387 TALLERES JOLLBA S.A.

Construcció pasama barana escales c/ del Call-c/ Pes Vell

557,96

388 HERMES COMUNICACIONS S.A.

104,40

391 CATALA NET S.A.

Publicació a "El Punt" edicte modificació Pla Parcial "La
Plana"
Servei conserv. I manten. Ascensor edifici Ajuntament mes
de maig
Edicte BOP aprovació inicial modificació Pla Parcial "La
Plana"
Subministre carro neteja pel CEIP

392 ESTEFANIA FERRERES GARCIA

Desplaçaments tasques rehabilitació CAP mes d'abril 2005

331,20

389 ASCENSORES MARVI S.L.
390 DIPUTACIO DE TARRAGONA
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25,52

26,96

9,50

22660,5
0
189,00

153,70
36,00
240,10

393 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA
S.L.
394 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA
S.L.
395 HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.

Despeses desplaçament linea electrica Povet de la Plana

396 AUBANELL REPARACIONS S.L.

Subministre microfon amb cable

45,24

397 ENT.AUT. DEL DIARI OFICIAL I
PUBLICAC.
398 JUANJO CLUA VIÑA

Edicte DOGC adjudicació obra "Biblioteca Central Comarcal
de Gan
Treballs tractor-pala adequació abocador

91,63

399 JOAN RINS CORTIELLA

325,40

400 PILAR VIÑALS VALLESPI

Treballs i materials construcció taules amb potes per la Llar
d'Avis
Subministre sacs de terra preparada pels jardins municipals

401 CORREOS Y TELEGRAFOS

Trameses postals mes d'abril de 2005

275,82

402 Ma. CARME VALLS SOLE

Subministre plantes per les jardineres del c/ Major

192,00

403 NETCAT SERVEIS DE NETEJA S.L.

Serveis neteja dependències municipals mes d'abril de 2005

575,33

404 DIPUTACIO DE TARRAGONA
405 SOLRED S.A.

218,40
714,43

407 JUAN BTA. ALCOVERRO MANI

Edicte BOP aprovació provisional ordenances fiscals
Subministre combustible vehicles municipals mes d'abril de
2005
Dinars servits amb motiu inauguració exposició fotografica
CEBE
Subministre fem pels jardins municipals

408 CONSELL COMARCAL DE LA TERRA
ALTA
409 ADELAIDA SANCHEZ RUS

Servei transport i tractament escombraries mes d'abril de
2005
Honoraris expedició nota simple informativa registral

410 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials arranjament cementiri

411 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials servei manteniment pisicnes

412 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials servei manteniment CEIP

413 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre equipament pel personal de la brigada d'obres

31,03

414 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials arranjament cementiri

75,66

415 DIPUTACIO DE TARRAGONA

Edicte BOP aprovació inicial exped. Núm. 4/04 modificació
crédit
Subministre equipament pel personal de la brigada d'obres

36,00

406 HOTEL PIQUE GABRIEL S.L.

416 HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.
417 JOSE ANTONIO POYO VINAIXA

Subministre senyals regulació trànsit vies públiques

443,70

19,80

278,20
17,23
4965,56
10,47
17,95
5,65
6,86

273,84

Subministre adobs i insecticides pels parcs i jardins
municipals
Revisió i ajust de equipaments de l'Emissora de Ràdio

140,92

102,07

421 VIVEROS EBRO S.C.C.L.

Treballs i materials serv.manten. Tractor i remolc
recoll.escombraries
Liquidació assistència tècnica informe esquerdes finques c/
Castell
Subministre plantes i flors pels jardins municipals

422 EBREQUALITAT S.A.

Subministre materials servei manteniment enllumenat públic

40,24

423 EBREQUALITAT S.A.

Subministre materials servei manteniment enllumenat públic

282,23

424 INFORMATICA DEL EBRO S.A.

Servei manteniment i conservació fotocopiadora oficines
municipals
Treballs i materials servei manteniment xarxa clavegueram

400,92

Treballs i materials arranjament valla i manteniment edifici
CEIP
Treballs i materials arranjament zona c/ Carnisseries

585,86

418 JOAN ANTONI CANALDA
DESCARREGA
419 TALLERS EBRO C.B.
420 DIPUTACIO DE TARRAGONA

425 SALVADO I COSTA C.B.
426 SALVADO I COSTA C.B.
427 SALVADO I COSTA C.B.
428 LLUIS COHEN VENTURA

60,90

297,98
1293,20

93,79

387,08

430 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Còpies planols obres "Povet de la plana 2a. F." i
"A.Catalunya 1a.f."
Subministre paper higienic pels serveis de l'Estació
d'Autobusos
Subministre paper higienic pels serveis del CEIP

431 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre articles de neteja pel CEIP

432 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre aigua mineral

433 SALVADO I COSTA C.B.

Treballs i materials reparació farola enllumenat Polígon

111,71

434 SALVADO I COSTA C.B.

Treballs i materials reparacions portes i valla pistes de tenis

283,42

435 TALLERES JOLLBA S.A.

Subministre rodes pel compresor de la brigada d'obres

436 TALLERES JOLLBA S.A.

Construcció dos tapes de planxa per l'Església

382,80

437 JOSEP ANTONI AUBANELL CLUA

Treballs retro i tractor arranjament cami del Calvari

230,06

438 JOSEP ANTONI AUBANELL CLUA

Treballs retro i tractor neteja i adequació estació recepció
escombra
Treballs retro i tractor neteja i adequació estació recepció
escombra

773,85

429 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

439 JOSEP ANTONI AUBANELL CLUA
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Despeses instal.lació nova linea electrica Povet de la Plana

11904,6
3
14021,9
3
305,21

98,60
15,31
30,62
4,12
24,65

90,48

250,98

440 JOSEP ANTONI AUBANELL CLUA

Treballs retro i tractor neteja sequia c/ Font de Dalt

230,06

441 CARROSSERIES ALAZOR S.L.

Construcció valla protecció vorera Avda. Aragó

114,82

442 ROGELIO MUÑOZ GUIMERA

Honoraris maig 2005 valoració obres

510,43

443 OFI-TECMAR S.L.

Gestions laborals mes d'abril de 2005

464,97

444 Ma. ANGELS CID FORNOS

380,00

445 PILAR VIÑALS VALLESPI

Assessorament classes de plàstica CEIP mes de maig de
2005
Subministre sac de terra preparada per les plantes del CEIP

446 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials arranjament Cementiri

169,31

447 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials servei manteniment piscines

131,16

448 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials servei manteniment vies públiques

9,47

449 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials servei manteniment CEIP i Església

19,08

450 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre prestatgeria i accesoris per l'arxiu de les oficines

70,40

451 HIFE S.A.
452 VIVEROS EBRO S.C.C.L.

Serv.dilluns i divendres Gandesa-Mora i retorn setbre.octubre 2004
Subministre plantes i flors pels jardins municipals

453 FERRETERIA BARRUBES

Subministre utils i ferraments servei brigada obres

39,78

454 FERRETERIA BARRUBES

Subministre candaus pel camp de futbol

36,71

455 FERRETERIA BARRUBES

Subministre accesoris per la màquina neteja carrers

456 OFI-TECMAR S.L.
457 PEGETBE S.L.

Quota assessorament planificació activitat preventiva maig
2005
Ports de tres paquets

458 ART MOBLE CENTRE S.L.

Subministre dos cadires giratories per les oficines municipals

134,00

459 RAMON LUZ MUÑOZ

Treballs i materials canvi lluminaria enllumenat públic

613,87

460 LIMPLAS S.A.

Subministre productes de neteja pels edificis municipals

96,19

461 LIMPLAS S.A.

Subministre productes de neteja per les piscines

47,68

462 CELLER COOPERATIU DE GANDESA Subministre articles per obsequis Corporació
463 ASCENSORES MARVI S.L.

12,35

431,27
111,87

5,22
89,91
49,04

27,28

Servei conserv. I manten. Ascensor edifici Ajuntament mes
de juny
Subministre productes de neteja i cloració aigua piscines

1684,85

Subministre articles de neteja Pavelló Poliesportiu i piscines

139,63

Subministre roba de treball pel personal de la brigada
d'obres
Treballs tractor-pala adequació abocador

392,27
443,70

468 COSMA APLICACIONES TECNICAS
S.L.
469 EBREQUALITAT S.A.

Subministre decantadors de vins per obsequis Corporació

626,40

Subministre materials servei manteniment enllumenat públic

183,11

470 RITME 1 S.A.

Subministre articles pels cursets de natació a les piscines
municipals
Subministre combustible vehicles municipals mes de maig
de 2005
Edició tríptics promoció turística de la Ciutat

277,10

464 A&B LABORATORIOS DE
BIOTECNOLOGIA
465 C.I.N.M.A.Q. S.L.
466 PROTEC-EBRE S.L.
467 JUANJO CLUA VIÑA

471 SOLRED S.A.
472 HIGH QUALITY 2000, SL
473 HIGH QUALITY 2000, SL
474 BAYER HNOS. S.A.
475 DIPUTACIO DE TARRAGONA
476 DIPUTACIO DE TARRAGONA
477 CORREOS Y TELEGRAFOS
478 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministre material imprés pel servei de les oficines
municipals
Subministre llibres registre documents
Edicte BOP aprov.prov. Cont.Esp. Renov.xarxa claveg. C/
E.Granad
Edicte BOP aprov.prov. Cont.Esp. Urb. Avda.Catalunya 1a.
Fase
Trameses postals mes de maig de 2005
Abonament material fontaneria manteniment edificis
municipals

153,70

679,82
2107,20
982,60
162,37
36,00
53,36
278,62
-12,49

SUMATOTAL:..............................................................................................................................363.925,01

SEGON: Deixar pendent d'aprovació la factura que es detalla, fins a clarificar
determinats conceptes (preu del menú dels geganters fixat en 18,00€/u):
381 BALNEARI DE LA FONTCALDA SL
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Menús servits als Geganters i Grallers amb motiu de la
Romeria

1070,00

TERCER: Aprovar les dietes i indemnitzacions a satisfer als membres de la
Corporació Municipal que tot seguit es relacionen, per desplaçaments
efectuats amb motiu de reunions oficials:
-Al Sr. Miquel Aubà Fleix: 1809,86€, per quilometratge, autopista, pàrquing i
dietes, devengats durant el període comprès entre el 3.6.2004 i l'1.6.2005.
-Al Sr. Manel Vidal Salvadó: 998,33€, per indemnitzacions, quilometratge,
pàrquing i dietes, devengats durant el període comprès entre el 3.6.2004 i el
27.05.2005.
-A la Sra. Maria José Serra Bedós: 301,36€, per indemnitzacions,
quilometratge, pàrquing i dietes, devengats durant el període comprès entre el
27.07.2004 i l'1.06.2005.
-Al Sr.
Jesús F. García Chacón:
596,14€,
per
indemnitzacions,
quilometratge, pàrquing i dietes, devengats durant el període comprès entre el
15.10.2004 i el 7.04.2005.
-Al Sr. Isidre Montané Cabús: 30,05€,
reunió a Tarragona el dia 7.04.2005.

en concepte d'indemnització per una

-Al Sr. Pere Joan Bové Vallespí: 30,05€, en concepte d'indemnització per una
reunió a Camarles el dia 16.02.2005.
-Al Sr. Joaquin Fontoba Solé, 90,15€, en concepte d'indemnització per
reunions oficials els dies 16, 18 i 21 de febrer de 2005.
3)
Reclamacions diverses sobre liquidacions de taxes municipals i
d'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
A) Sol·licitud de la Sra. Magda Sampe Ferré.
En data 26.05.05, la Sra. Magda Sampe Ferré ha presentat un escrit a
l'Ajuntament pel qual exposa que l'estiu passat va efectuar per error, dos
ingressos en favor de l'Ajuntament en concepte d'abonaments pel servei de les
Piscines Municipals, un de familiar i un altra de individual, d'imports 43,80€ i
24,29€, respectivament.
Exposa l'interessada que únicament se li va expedir l'abonament individual ja
que no volia el familiar i demana que se li retorni l'import de 43,80€ que va
pagar de més a l'Ajuntament per l'abonament familiar no expedit.
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Efectuades les oportunes comprovacions s'ha constatat que l'interessada va
efectuar dos ingressos a favor de l'Ajuntament, al compte de la Caixa de
Pensions, un en data 25.06.2004, per import de 43,80€ i un altra en data
7.07.2004, per import de 24,29€. Tanmateix s'ha comprovat que l'Ajuntament
únicament va expedir a la reclamant un abonament individual, registrat amb el
núm. 00992.
Constatant-se que procedeix atendre la reclamació de referència;
De conformitat amb el que estableix l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar la petició de la Sra. Magda Sampe Ferré i retornar-li l'import
de 43,80€ que l'interessada va ingressar a l'Ajuntament per un abonament
familiar pel servei de les Piscines Municipals no expedit.
SEGON: Retornar l'import a l'interessada mitjançant transferència de fons.
TERCER: Notificar el present acord a l'interessada per al seu coneixement i als
efectes escaients.
B) Sol·licitud del Sr. Joaquin Abella Llauradó.
El Sr. Joaquin Abella Llauradó ha presentat un escrit en data 30.05.2005, pel
qual exposa que l'Ajuntament li ha atorgat dues autoritzacions per a connectar
a la xarxa municipal de clavegueram per l'immoble emplaçat al c. Bassa d'en
Gaire, una pel núm. 3 i l'altra pel núm. 6. Diu que només ha efectuat una
connexió, que ja l'ha pagat, i que no n'ha de fer cap més. Demana que
l'Ajuntament anul·li l'autorització atorgada per fer la connexió pel núm. 3 i
també que es deixi sense efecte la liquidació practicada.
Revisada la documentació obrant a les dependències municipals, s'ha
constatat que hi han dues peticions del Sr. Joaquim Abella Llauradó,
d'atorgament d'autorització municipal per a connectar a la xarxa municipal de
clavegueram, una per a l'immoble emplaçat al carrer Bassa d'en Gaire, núm. 6
i l'altra per l'immoble emplaçat al carrer Bassa d'en Gaire, núm. 3.
L'Ajuntament, atenent a les peticions de l'interessat, va atorgar sengles
autoritzacions i va practicar les corresponents liquidacions de taxes municipals,
de conformitat amb l'ordenança fiscal aplicable,
prèvia tramitació del
corresponent expedient i obtenció dels informes tècnics, constatant-se que les
autoritzacions s'han atorgat a instància de part.
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Resultant que segons l'informe emès pel Cap de la Brigada Municipal d'obres
només hi ha una connexió efectuada a la xarxa per l'immoble esmentat, tot i
que l'interessat en va demanar dues i aquestes varen ser autoritzades per
l'Ajuntament;
De conformitat amb el que estable l'Ordenança Fiscal núm. 10, reguladora de
la taxa municipal pel servei de clavegueram i en concordança amb l'acord
adoptat al respecte per aquesta Junta en sessió de data 13.10.2004;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar la petició del Sr. Joaquin Abella Llauradó i deixar sense
efecte l'autorització municipal atorgada per a connectar a la xarxa municipal de
clavegueram per l'immoble emplaçat al c. Bassa d'en Gaire, núm. 3, de
Gandesa (Exp. d'obres 180/2001), alhora que s'anul·la la liquidació tributària
practicada, perquè no s'ha originat el fet imposable ni l'obligació de satisfer la
taxa.
SEGON: Notificar el present acord a l'interessat per al seu coneixement i als
efectes escaients.
C) Sol·licitud del Sr. Josep Álvarez Clua.
El Sr. Josep Álvarez Clua ha presentat en data 2.05.2005 un escrit pel qual
exposa que ha pagat per duplicat la taxa per la connexió a la xarxa general
d'aigua per l'edifici emplaçat al c. Méndez Núñez, núm. 46 i sol.licita a
l'Ajuntament que li retorni l'import de 108,34€ que ha pagat de més pel
concepte esmentat.
Efectuades les oportunes comprovacions, s'ha constatat que l'interessat, en
data 22.11.2004, va ingressar a l'Ajuntament, al compte de Caixa Tarragona,
l'import de 108,34€, i posteriorment, en data 4.4.2005, va ingressar al mateix
compte, idèntic import pel mateix concepte (liquidació núm. 225/05).
Constatant-se que efectivament es tracta d'una duplicitat d'ingressos;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Retornar al Sr. Josep Álvarez Clua l'import de 108,34€ que
l'interessat ha satisfet de més a l'Ajuntament per la connexió a la xarxa general
de clavegueram de l'edifici emplaçat al c. Méndez Núñez, núm. 46, de
Gandesa.
SEGON: Notificar el present acord a l'interessat per al seu coneixement i als
efectes escaients.
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D) Reclamacions per liquidacions tributàries efectuades per l'atorgament de
llicències urbanístiques.
Vistes les reclamacions efectuades pels senyors que tot seguit es relacionen,
per les liquidacions tributàries que els hi ha practicat l'Ajuntament per
l'atorgament de sengles llicències urbanístiques, manifestant bàsicament que
les obres no s'han realitzat o únicament s'han executat parcialment:
_______________________________________________________________
Exp. d'obres Promotor
Tipus d'obra
Emplaçament
Liquidació Import
________________________________________________________________________(€)__
53/2003 J.Serres Montané Arranjament tanca jardí
M. Déu Fontcalda3 297/05 31,18
62/2002 M. Vidal Altadill Reparar goteres coberta edifici Baronessa Purroi 2 136/05 24,87
67/2002 C. Andrés Rami Construcció tanca finca rústica Parc.22, Polig. 20 Pendent
194/04
J.Pallés Solé
Arranjament de cuina i bany
Ctra. de Vilalba, 1 183/05 81,54
____________________________________________________________________________

Resultant que l'Ajuntament va atorgar als reclamants, a instància de part,
sengles llicències urbanístiques i va practicar les corresponents liquidacions de
l'Impost sobre Construccions, Obres i Instal·lacions i de taxes municipals, de
conformitat amb les ordenances fiscals aplicables, prèvia tramitació dels
corresponents expedients i obtenció dels informes tècnics;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Suspendre la resolució de les reclamacions efectuades pels
interessats abans relacionats fins a disposar d'un informe emès pel Tècnic
Municipal que acrediti si les obres s'han efectuat o no, i en el seu cas, la
valoració de les obres realitzades.
SEGON: Sotmetre novament a consideració de la Junta de Govern Local les
reclamacions efectuades, quan aquestes estiguin informades pel Tècnic
Municipal.
.-.-.-.-.-.
Tanmateix, la JUNTA DE GOVERN LOCAL, va acordar amb l'abstenció del
Regidor Municipal Sr. Manel Vidal Salvadó:
PRIMER: Suspendre la resolució de la sol·licitud efectuada per l'empresa "Font
de Dalt, SL" , referent a no practicar cap liquidació tributària per la llicència
urbanística atorgada segons expedient d'obres núm. 132/2003, per no haver
haver-se efectuat les obres, fins a disposar d'un informe emès pel Tècnic
Municipal que acrediti si les obres s'han efectuat o no, i en el seu cas, la
valoració de les obres realitzades.
SEGON: Sotmetre novament a consideració de la Junta de Govern Local la
reclamació efectuada, quan aquesta estigui informada pel Tècnic Municipal.
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E) Sol·licitud del Sr. Leandro Vidal Piqué.
El Sr. Leandro Vidal Piqué ha presentat un escrit en data 25.02.05, pel qual
exposa que ha pagat per duplicat a l'Ajuntament l'import de 68,94€,
corresponent a la liquidació tributària núm. 389/04, devengada per l'atorgament
de llicència urbanística, segons expedient d'obres núm. 63/04. Sol.licita
l'interessat que se li retorni l'import de 68,94€ que ha pagat de més a
l'Ajuntament.
Efectuades les oportunes comprovacions, s'ha constatat que en data 2.7.2004,
l'interessat va ingressar a l'Ajuntament, al compte de la Caja Rural de Teruel,
l'import de 68,94€ i que posteriorment, en data 3.8.2004, va ingressar la
mateixa quantitat, al mateix compte i per idèntic concepte.
Constatant-se que efectivament es tracta d'una duplicitat d'ingressos;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Retornar al Sr. Leadro Vidal Piqué l'import de 68,94€ que
l'interessat ha satisfet de més a l'Ajuntament per la liquidació tributària núm.
389/04, devengada per l'atorgament de llicència urbanística, segons expedient
d'obres núm. 63/04.
SEGON: Notificar el present acord a l'interessat per al seu coneixement i als
efectes escaients.
F) Sol·licitud del Sr. Miquel Palau Serres.
El Sr. Miquel Palau Serres ha presentat en data 6.6.05, un escrit pel qual
exposa que és titular de dos immobles urbans, un emplaçat a l'av. Franquet,
núm. 36 i l'altre, al núm. 48 de la mateixa via. Diu l'interessat que l'Ajuntament,
dins de la liquidació de taxes agrupades any 2004, li ha cobrat per cadascun
dels immobles l'import de 9,10€, corresponent a la taxa per conservació del
Cementiri Municipal. Sol.licita que se li retorni l'import de 9,10€ que ha pagat
de més a l'Ajuntament pel concepte esmentat.
Segons estableix l'article 6è, apartat c) de l'Ordenança fiscal núm. 9,
reguladora de la Taxa per conservació del Cementiri Municipal, la quota per
conservació d'aquest, és únicament de 9,10€, per família i any;
Constatant-se que procedeix atendre la reclamació de referència, per haver-se
exaccionat dos cops la taxa de conservació del Cementiri Municipal a la
mateixa família dins del període impositiu 2004;
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;
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LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar la petició del Sr. Miquel Palau Serres i retornar-li l'import de
9,10€ que l'interessat va pagar de més a l'Ajuntament en concepte de taxa
municipal pel servei de conservació del Cementiri Municipal, exercici 2004.
SEGON: Retornar l'import a l'interessat mitjançant transferència de fons.
TERCER: Tenir en compte la reclamació presentada per l'interessat en la
confecció dels successius padrons cobratoris de taxes agrupades.
G) Sol·licitud del Sr. Xavier Gil Panisello.
El Sr. Xavier Gil Panisello ha presentat en data 15.06.2005 un escrit pel qual
exposa que és titular d'un vehicle turisme matrícula 9063-CZT, Marca BMW,
model 530DA-AU, destinat a ús particular, amb 19,95 Hp. Manifesta
l'interessat que té una minusvalia del 33 per 100, segons acredita amb la
documentació adjunta i sol.licita que de conformitat amb el que determina la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es declari l'exempció de l'Impost
sobre Vehicles de tracció mecànica pel turisme esmentat i en conseqüència,
s'anul·li el rebut generat l'exercici 2005.
L'article 93 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, determina que
resten exempts de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, entre d'altres,
els vehicles matriculats a nom de munsvàlids per al seu ús exclusiu, mentre
es mantinguin aquestes circumstàncies,
considerant-se persones amb
minusvalia qui tingui aquesta condició en grau igual o superior al 33 per 100. El
mateix precepte estableix que per a poder aplicar l'exempció els interessants
han d'instar la seva concessió, indicant les característiques del vehicle, la
matrícula i la causa del benefici, tenint que aportar en aquest cas, el certificat
de la minusvalia emès per l'òrgan competent.
Per altra part, l'article 4art. de l'Ordenança Fiscal Municipal núm. 2, reguladora
de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, estableix la possibilitat
d'atorgar l'exempció de l'impost en cas de vehicles matriculats a nom de
minusvàlids, per al seu ús exclusiu, considerant-se persones amb minusvalia
aquelles que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per
100,
seguint-se per al reconeixement de l'exempció el mateix procediment
establert a la llei.
Considerant que el peticionari ha aportat la documentació preceptiva que
acredita que reuneix els requisits legalment exigibles per poder gaudir de
l'exempció interessada;
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LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Determinar que el vehicle matrícula 9063-CZT, marca BMW, model
530DA AU, matriculat a nom del Sr. Xavier Gil Panisello, amb DNI 40930566L, destinat al seu ús exclusiu, resta exempt de l'impost sobre vehicles de
tracció mecànica, per tenir el titular del vehicle una discapacitat en grau igual
al 33 per 100, amb les condicions següents:
1. L'exempció s'aplicarà mentre es mantinguin les circumstàncies que l'han
originat.
2. Aquesta exempció no serà aplicable al subjecte passiu beneficiari per
altres vehicles de què pugui ser titular simultàniament, de conformitat amb el
que estableix el RDL 2/04, de 5 de març i l'Ordenança Fiscal Mpal. núm. 2.
SEGON:
Donar de baixa el rebut cobratori de l'impost sobre vehicles de
tracció mecànica que s'ha generat l'exercici 2005 pel vehicle objecte
d'exempció.
TERCER: Notificar el present acord a l'interessat i a BASE-Gestió d'Ingressos
Locals de la Diputació de Tarragona, per al seu coneixement i als efectes
escaients.
Assumptes d'Obres Públiques:
4) Aprovació si s'escau, de certificacions d'obres municipals.
A) Obres "Construcció de nínxols al Cementiri Municipal".
Vistes les certificacions d'obres núm. 1 i 2 i darrera de les obres de
"Construcció d'un bloc de 48 nínxols en filera al Cementiri Municipal", signades
pel Tècnic Municipal, i d'imports 10.836,65€ i 15.859,35€, respectivament;
Atès que les obres s'han executat pel contractista Sr. Joaquin Solé Hostau, de
l'empresa "Solé Folqué, CB" ;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar les certificacions d'obres de referència.
SEGON: Autoritzar el seu pagament a l'empresa contractista amb càrrec a la
partida núm. 6.63.633.02/4.4 (PT04) del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Ratificar íntegrament la resolució de l'Alcaldia de data 14.04.2005,
d'aprovació de la certificació d'obres 1.
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B) Obres "Urbanització del Povet de la Plana, carrers 1, 2, 3 i 5, fase 1ª".
Vistes les certificacions d'obres núms. 1 i 2 de les obres d'Urbanització del
Povet de la Plana, carrers 1, 2, 3 i 5, fase 1ª", signades pel Tècnic Municipal
director facultatiu de les obres i d'imports
60.735,47€ i 30.399,46€,
respectivament;
Atès que les obres s'han executat per l'empresa contractista "Construccions
ANNA, SCCL";
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar les certificacions d'obres de referència.
SEGON: Autoritzar el seu pagament a l'empresa contractista amb càrrec a la
partida núm. 6.60.600.01/5.1 (PT03) del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Ratificar íntegrament les resolucions de l'Alcaldia de dates 10 i 18
de març de 2005,
respectivament,
d'aprovació de les certificacions
esmentades.
5) Aprovació si s'escau, de projectes i/o memòries tècniques valorades
diverses.
A) Obres de substitució de la xarxa de clavegueram del c. Enric Granados.
Vista la memòria tècnica valorada de les obres de "Substitució de la xarxa de
clavegueram del c. Enric Granados", redactada pel Tècnic Municipal i amb un
pressupost de contracta de 3.347,64€, IVA inclòs;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la memòria tècnica valorada de referència.
SEGON: Determinar que per raó del seu import, es considerarà un contracte
d'obres menor, de conformitat amb allò que determinen 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.
B) Obres de substitució parcial de la xarxa de clavegueram del c. Castell.
Vista la memòria tècnica valorada de les obres de "Substitució parcial de la
xarxa de clavegueram del c. Castell", redactada pel Tècnic Municipal i amb un
pressupost de contracta de 6.453,92€, IVA inclòs;
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LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la memòria tècnica valorada de referència.
SEGON: Determinar que per raó del seu import, es considerarà un contracte
d'obres menor, de conformitat amb allò que determinen 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.
6)
Adjudicació si s'escau,
del contracte d'execució
de l'obra
d'Urbanització del Povet de la Plana, carrers núms. 1, 2, 3 i 5, fase 2ª, de
Gandesa", pel sistema de concurs públic, procediment obert.
El projecte tècnic de les obres d'Urbanització del Povet de la Plana, carrers 1,
2, 3 i 5 del Pla Parcial Povet de la Plana de Gandesa, redactat per l'arquitecte
Sra. Friederike Heinrich i amb un pressupost de contracta de 432.124,51 €, va
ser aprovat definitivament per la Comissió de Govern en sessió de data
22.02.2001 i tramès a la Comissió d'Urbanisme de Tarragona, la qual en
sessió de data 13 de juny de 2001, va acordar donar-se per assabentada de
l'aprovació definitiva del projecte esmentat,
determinant que s'havia de
densificar el número d'hidrants.
Amb la finalitat de facilitar el finançament de la inversió, l'Ajuntament va dividir
l'actuació en cinc fases diferents, segons separates redactades per l'arquitecte
autora del projecte global.
La segona separata del projecte, objecte de contractació, va ser aprovada per
la Junta de Govern Local en sessió de data 24 de febrer de 2005 i té un
pressupost de contracta de 114.398,03€, IVA inclòs.
L'Ajuntament disposa en ferm dels terrenys afectats per les obres a executar.
A la partida núm. 6.60.600.01/5.1 (PT-03) del Pressupost Municipal vigent, hi
ha crèdit suficient per a la contractació de l'obra.
El plec de clàusules econòmico-administratives que ha de regir la contractació
de l'obra de referència pel sistema de concurs públic, procediment obert, va
ser aprovat també per la Junta de Govern Local en sessió de data 24 de febrer
de 2005.
A la mateixa sessió, la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient de
contractació i va disposar l'inici del procediment d'adjudicació, convocant de
forma simultània concurs públic.
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La convocatòria de concurs es va pública mitjançant sengles anuncis publicats
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 87 de data 16.04.2005 i al
tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, respectivament.
Durant el termini establert per a la presentació de proposicions, van presentarne les empreses següents, per ordre de presentació:
-Luís Batalla, SAU
-Construccions ANNA, SCCL
En data 18 de maig de 2005 la Mesa de Contractació va procedir a l'obertura
de les proposicions presentades. Segons l'acta obrant a l'expedient, la Mesa
va qualificar prèviament els documents presentats en temps i forma pels
licitadors. Posteriorment, va procedir en acte públic, a l'obertura de les
proposicions presentades.
Les proposicions econòmiques ofertades han estat les següents:
-Luís Batalla, SAU, es compromet a executar l'obra per l'import de 98.382,30€
-Construccions ANNA, SCCL, es compromet a executar l'obra per l'import de
97.238,33€
Un cop valorades les proposicions de conformitat amb els criteris establerts en
els plecs de clàusules econòmico-administratives que regeixen la contractació
de les obres de referència, la Mesa de Contractació va formular la proposta
d'adjudicació del contracte en favor de l'empresa "Construccions ANNA, SCCL"
per l'import de 97.238,33€ IVA inclòs, per considerar que era la proposició que
en el seu conjunt resultava més avantatjosa per a l'Ajuntament.
Vistos els articles 53, 54, 88 a 90 i 93 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;
En ús de les competències delegades per l'Ajuntament Ple, segons acord
plenari de 30 de juny de 2003, respecte les atribucions previstes a l'article
22.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Adjudicar el contracte de les obres municipals nomenades
"Urbanització del Povet de la Plana, carrers núms. 1, 2, 3 i 5, fase 2ª", segons
separata segona del projecte tècnic redactada per l'arquitecte Sra. Friederike
Heinrich, a l'empresa "Construccions ANNA, SCCL", amb CIF B-43431253,
per l'import de: Noranta-set mil dos-cents trenta-vuit euros i trenta-tres cèntims
(97.238,33€) IVA inclòs, amb estricta subjecció al projecte tècnic de les obres
a executar i al plec de clàusules econòmico-administratives que regeix la
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contractació de les obres de referència, aprovats ambdós per l'Ajuntament i a
la proposició aportada per l'empresa adjudicatària, obrant a l'expedient,
en
concordança amb la proposta d'adjudicació efectuada per la Mesa de
Contractació en data 18.05.2005.
SEGON: Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida núm. 6.60.600.01/5.1
(PT-03) del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Requerir a l'empresa adjudicatària perquè en el termini establert al
plec de clàusules econòmico-administratives, comparegui a l'Ajuntament per a
formalitzar el corresponent contracte administratiu amb el justificant d'haver
constituït prèviament la garantia definitiva, xifrada en l'import de 3.889,53€ i
perquè abans d'iniciar l'execució de les obres, aporti el Pla de Seguretat i
Salut en el Treball, d'acord amb les prescripcions establertes a l'article 7è. del
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre Seguretat i Salut en les obres.
QUART: Notificar la present resolució a l'empresa adjudicatària i a la resta de
licitadors que han participat en la convocatòria del concurs,
retornant a
aquests darrers la garantia provisional que van constituir a favor de
l'Ajuntament per a participar en el concurs públic.
CINQUÈ: Publicar un extracte de la resolució en el Butlletí Oficial de la
Província, donant compliment al que disposa l'article 93.2 del RDL 2/2000, de
16 de juny i concordants.
SISÈ: Designar director facultatiu de l'obra al Tècnic Municipal Sr. Rogelio
Muñoz Guimerà.
7)
Adjudicació si s'escau,
del contracte d'execució de l'obra
d'Urbanització de l'av. Catalunya, 1ª fase, de Gandesa, pel sistema de
concurs públic, procediment obert.
El projecte tècnic de les obres d'Urbanització de l'av. Catalunya, 1ª fase,
Gandesa, redactat per l'arquitecte Sr. Josep Lluís Millán Bel i amb
pressupost de contracta de 172.416,16€, va ser aprovat per resolució
l'Alcaldia-Presidència de data 7.7.2004, ratificada posteriorment per acord
la Junta de Govern Local de data 13.10.2004.

de
un
de
de

L'obra està inclosa en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, any 2004,
amb l'atribució d'una subvenció de 112.202,00€.
L'Ajuntament disposa en ferm dels terrenys afectats per les obres a executar.
A la partida núm. 6.61.610.01/5.1 (PT-04) del Pressupost Municipal vigent, hi
ha crèdit suficient per a la contractació de l'obra.
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El plec de clàusules econòmico-administratives que ha de regir la contractació
de l'obra de referència pel sistema de concurs públic, procediment obert, va
ser aprovat per Resolució de l'Alcaldia de data 23 de març de 2005.
A la mateixa resolució es va disposar l'inici del procediment d'adjudicació,
convocant de forma simultània concurs públic.
La convocatòria de concurs es va fer pública mitjançant sengles anuncis
publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4.358, de data
7.4.2005, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 76 de data
4.4.2005 i al tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, respectivament.
Durant el termini establert per a la presentació de proposicions, van presentarne les empreses següents, per ordre de presentació:
-ISTEM, SLU.
-Gilabert Miró, S.A.
-Construccions ANNA, SCCL, Via Catalunya, Unión Temporal de Empresas,
Ley 18/1982.
En data 9 de maig de 2005, la Mesa de Contractació va procedir a l'obertura
de les proposicions presentades. Segons l'acta obrant a l'expedient, la Mesa
va qualificar prèviament els documents presentats en temps i forma pels
licitadors. Posteriorment, va procedir en acte públic, a l'obertura de les
proposicions presentades.
Les proposicions econòmiques ofertades han estat les següents:
-ISTEM, SLU, es compromet a fer l'obra per l'import de:
159.890,30€
-Gilabert Miró, S.A., es compromet a fer l'obra per l'import de:
172.416,16€
-Construccions ANNA, SCCL, Via Catalunya, Unión Temporal de Empresas,
Ley 18/1982" es compromet a fer l'obra per l'import de:
170.692,00€
Un cop valorades les proposicions presentades de conformitat amb els criteris
establerts en els plecs de clàusules econòmico-administratives que regeixen la
contractació de les obres de referència, la Mesa de Contractació va formular la
proposta d'adjudicació del contracte en favor de l'empresa "Construccions
ANNA, SCCL Via Catalunya, Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982" per
l'import de 170.692,00€ IVA inclòs, per considerar que era la proposició que en
el seu conjunt resultava més avantatjosa per a l'Ajuntament.
Vistos els articles 53, 54, 88 a 90 i 93 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;
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En ús de les competències delegades per l'Ajuntament Ple, segons acord
plenari de 30 de juny de 2003, respecte les atribucions previstes a l'article
22.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Adjudicar el contracte de les obres municipals nomenades
"Urbanització de l'av. Catalunya, fase 1ª, de Gandesa", segons projecte tècnic
redactat per l'arquitecte Sr. Josep Lluís Millán Bel, a l'empresa "Construccions
ANNA, SCCL, Via Catalunya, Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982",
amb CIF números F-43431253 i B-43429562, per l'import de: Cent setanta mil
sis-cents noranta-dos euros (170.692,00€) IVA inclòs, amb estricta subjecció
al projecte tècnic de les obres a executar i al plec de clàusules econòmicoadministratives que regeix la contractació de les obres de referència, aprovats
ambdós per l'Ajuntament i a la proposició aportada per l'empresa adjudicatària,
obrant a l'expedient, en concordança amb la proposta d'adjudicació efectuada
per la Mesa de Contractació en data 9.05.2005.
SEGON: Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida núm. 6.61.610.01/5.1
(PT-04) del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Requerir a l'empresa adjudicatària perquè en el termini establert al
plec de clàusules econòmico-administratives, comparegui a l'Ajuntament per a
formalitzar el corresponent contracte administratiu amb el justificant d'haver
constituït prèviament la garantia definitiva, xifrada en l'import de 6.827,68€ i
perquè abans d'iniciar l'execució de les obres, aporti el Pla de Seguretat i
Salut en el Treball, d'acord amb les prescripcions establertes a l'article 7è. del
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre Seguretat i Salut en les obres.
QUART: Notificar la present resolució a l'empresa adjudicatària i a la resta de
licitadors que han participat en la convocatòria del concurs,
retornant a
aquests darrers la garantia provisional que van constituir a favor de
l'Ajuntament per a participar en el concurs públic.
CINQUÈ: Publicar un extracte de la resolució en el Butlletí Oficial de la
Província, donant compliment al que disposa l'article 93.2 del RDL 2/2000, de
16 de juny i concordants.
SISÈ: Donar trasllat del present acord al Departament de Governació de la
Generalitat, en compliment del que disposen les bases d'execució del PUOSC2004, respecte la justificació de la subvenció atorgada.
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8) Aprovació si s'escau, de la proposta de la Mesa de Contractació sobre
declarar desert el concurs públic convocat per l'Ajuntament per adjudicar
el contracte d'execució de les obres nomenades "Aplicació de sistemes
per a l'estalvi energètic i racionalització de l'enllumenat a Gandesa".
El Sr. Alcalde va exposar que un cop finalitzat el procés de licitació per la
contractació de l'obra "Aplicació de sistemes per a l'estalvi energètic i
racionalització de l'enllumenat a Gandesa", la Mesa de Contractació, reunida
en sessió de data 27 d'abril de 2005, va acordar proposar a la Junta de
Govern Local, declarar el concurs desert, per haver-se constatat greus
deficiències en el projecte tècnic descriptiu de l'obra a efectuar, segons
sengles informes tècnics obrants a l'expedient.
En aquest sentit, va dir el Sr. Alcalde que la seva proposta al respecte, era
aprovar la proposta de la Mesa de Contractació,
disposar la redacció
immediata d'un modificat del projecte tècnic de referència per ajustar-lo a la
normativa actualment exigible i a les circumstàncies i necessitats que
presenten els serveis municipals i endegar un nou procés de licitació per la
contractació de l'obra prevista al projecte modificat.
De conformitat amb el que estableix la clàusula sisena del plec de clàusules
econòmico-administratives que ha regit la contractació de l'obra de referència,
aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de febrer de 2005,
l'article 88.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Declarar desert el concurs públic convocat per l'Ajuntament per
l'adjudicació del contracte d'execució de l'obra "Aplicació de sistemes per a
l'estalvi energètic i racionalització de l'enllumenat a Gandesa" per haver-se
constatat greus deficiències en el projecte tècnic descriptiu de l'obra a efectuar,
segons sengles informes tècnics obrants a l'expedient, en concordança amb la
proposta efectuada per la Mesa de Contractació en data 27 d'abril de 2005.
SEGON: Disposar la redacció d'un modificat del projecte tècnic de les obres de
referència per ajustar-lo a la normativa actualment exigible i a les
circumstàncies i necessitats que presenten els serveis municipals i un cop
aquest esdevingui aprovat definitivament, endegar un nou procés de licitació
per la contractació de l'obra prevista al modificat.
TERCER: Donar trasllat del present acord a la Delegació Territorial de Govern
de la Generalitat, per tractar-se d'una obra inclosa en el Pla Únic d'Obres i
Serveis de Catalunya, any 2005.
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QUART:
Notificar el present acord a les empreses contractistes que han
participat en el concurs, per al seu coneixement i efectes escaients, retornant
a cadascuna la documentació del sobre núm. 1 i la garantia provisional.
9) Adjudicació si s'escau, del contracte menor d'execució de les obres
de "Substitució de la xarxa de clavegueram del c. Enric Granados".
Per acord de la Junta de Govern Local de data 15.6.2005, s'ha aprovat la
memòria tècnica valorada de les obres municipals nomenades "Renovació de
la xarxa de clavegueram del carrer Enric Granados", redactada pel Tècnic
Municipal Sr. Rogelio Muñoz Guimerà i amb un pressupost de contracta de
3.347,64€ IVA inclòs.
A la partida núm. 6.63.633.03/4.4 (PT04) 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 d'un contracte menor 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 3.347,64€ IVA inclòs, el qual obra a
l'expedient.
Vistos els articles 67 i 69 del Reial Decret Legislatiu abans esmentat i en ús de
les competències legalment conferides;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, 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'execució de les obres nomenades
"Renovació de la xarxa de clavegueram del c. Enric Granados", a l'empresa
"Construccions ANNA, SCCL", per l'import de: tres mil tres-cents quaranta-set
euros i seixanta quatre cèntims (3.347,64€) 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. 6.63.633.03/4.4
(PT04) de l'estat de despeses del Pressupost Municipal vigent.
QUART:
Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, pel seu
coneixement i als efectes escaients.
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10) Adjudicació si s'escau, del contracte menor d'execució de les obres
de "Substitució parcial de la xarxa de clavegueram del c. Castell".
Per acord de la Junta de Govern Local de data 15.6.2005, s'ha aprovat la
memòria tècnica valorada de les obres municipals nomenades "Substitució
parcial de la xarxa de clavegueram del carrer Castell", redactada pel Tècnic
Municipal Sr. Rogelio Muñoz Guimerà i amb un pressupost de contracta de
6.453,92€ IVA inclòs.
A la partida núm. 6.63.633.04/4.4 (PT04) 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 d'un contracte menor 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 en data 5.4.05 un
pressupost per efectuar l'obra de referència per l'import de 6.453,92€ IVA
inclòs, el qual obra a l'expedient.
Vistos els articles 67 i 69 del Reial Decret Legislatiu abans esmentat i en ús de
les competències legalment conferides;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, 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'execució de les obres nomenades
"Substitució parcial de la xarxa de clavegueram del c. Castell",
a l'empresa
"Construccions ANNA, SCCL", per l'import de sis mil quatre-cents cinquantatres euros i noranta-dos cèntims (6.453,92€) 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. 6.63.633.04/4.4
(PT04) de l'estat de despeses del Pressupost Municipal vigent.
QUART:
Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, pel seu
coneixement i als efectes escaients.
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11) Sol·licituds de diversos contractistes, de devolució de garanties
definitives presentades per respondre de contractes d'execució d'obres
adjudicats.
A) Sol.licitud de l'empresa "Construccions ANNA, SCCL".
Vista la sol.licitud de l'empresa "Construccions ANNA, SCCL", de devolució de
les garanties definitives dipositades per a respondre de les obligacions
derivades dels contractes d'execució de les obres que tot seguit es relacionen:
-Urbanització parcial del c. Mossèn Onofre Català i c. Pau Casals.
-Sondeig experimental aigües avall del Pou de la Catedral de l'Aigua.
Atès que segons l'informe emès pel Tècnic Municipal, Director Facultatiu de les
obres, aquestes es troben en les condicions degudes i no hi ha impediment per
a retornar al contractista les garanties definitives sol.licitades;
Vistos els articles 44 i 47 del Reial Decret Legislatiu 272000, de 16 de juny, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Retornar a l'empresa contractista "Construccions ANNA, SCCL" les
garanties definitives que per imports de 1.197,12€ i 4.230,15€, respectivament,
va dipositar a l'Ajuntament en forma d'aval, per a respondre de les obligacions
derivades dels contractes d'execució de les obres d'Urbanització parcial del c.
Mossèn Onofre Català i c. Pau Casals i "Sondeig experimental aigües avall del
Pou de la Catedral de l'Algua.
SEGON: Notificar el present acord a l'emrpesa interessada per al seu
coneixement i als efectes escaients.
B) Sol.licitud de l'empresa "Mòdul Promocions, SRL".
Vista la sol.licitud de l'empresa "Mòdul Promocions, SRL", de devolució de la
garantia definitiva dipositada per a respondre de les obligacions derivades del
contracte d'execució de les obres que tot seguit es relacionen:
-Construcció de vestidors de les Piscines Municipals a l'aire lliure.
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Atès que segons l'informe emès pel Tècnic Director Facultatiu de les obres,
aquestes es troben en les condicions degudes i no hi ha impediment per a
retornar al contractista les garanties definitives sol.licitades;
Vistos els articles 44 i 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Retornar a l'empresa contractista "Mòdul Promocions, SRL" la
garantia definitiva que per import de 4.787,74€ va dipositar a l'Ajuntament en
forma d'aval, per a respondre de les obligacions derivades del contracte
d'execució de les obres "Construcció de vestidors de les Piscines Municipals a
l'aire lliure".
SEGON: Notificar el present acord a l'emrpesa interessada per al seu
coneixement i als efectes escaients.
12) Aprovació si s'escau, de la proposta de l'Alcaldia-Presidència,
d'atorgament de recolzament a un projecte d'iniciativa privada, que
contempla la construcció d'una piscina coberta a Gandesa.
Es fa constar que en compliment del que estableix l'article 76 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i disposicions concordants, el Regidor Municipal Sr.
Manel Vidal Salvadó es va abstenir de participar, deliberar i votar en aquest assumpte.

El Sr. Alcalde va exposar que l'empresa de nova creació nomenada "VidalValimaña, SL" amb CIF B-43803030, promovia un projecte per l'establiment
d'un centre termal i terapètic al Polígon Industrial "la Plana" de Gandesa. El
projecte tenia prevista la construcció d'una piscina coberta entre d'altres
instal.lacions esportives i terapèutiques.
Va manifestar el Sr. Alcalde que es tractava d'un projecte d'inversió molt
important per a Gandesa, per ser una activitat innovadora al municipi en
quan a serveis d'aquestes característiques, perquè crearia nous llocs de
treball, comportaria la generació d'activitat econòmica i alhora, contribuiria a
l'expansió comercial i de serveis de la comarca de la Terra Alta en general.
Per altra part, el Sr. Alcalde va exposar que era important considerar que el
projecte contemplava la construcció d'una piscina coberta, la qual vindria a
suplir la mancança que en aquesta màteria patia actualment el municipi i la
comarca, reconeguda pel Consell Català de l'Esport de la Generalitat en la
Proposta d'estudis de localització de les instal.lacions de la xarxa bàsica del Pla
director d'instal.lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC), sotmesa
a informació pública segons anunci publicat al DOGC núm. 4.397, de data
2.6.2005.
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El Sr. Alcalde va manifestar que considerava important atendre les necessitats
bàsiques de la població en àmbit esportiu i de salut, i que si l'Ajuntament avui
no podia assalir les despeses originades pel manteniment d'una piscina
coberta, era important donar suport a aquest projecte promogut i gestionat
per una empresa privada del municipi que faria la inversió pel seu compte i risc.
El Sr. Alcalde va dir que la seva proposta al respecte era oferir a l'empresa
abans esmentada, el recolzament institucional i suport necessari perquè
aquesta pugués materialitzar en un futur pròxim el projecte d'establiment d'un
centre termal i terapèutic, amb piscina coberta, al polígon Industrial "la Plana"
de Gandesa.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,
Municipal Sr. Manel Vidal Salvadó:

ACORDA amb l'abstenció del Regidor

PRIMER: Recolzar el projecte de construcció i establiment d'un centre termal i
terapèutic amb piscina coberta a ubicar al Polígon Industrial "la Plana" de
Gandesa, que promou l' empresa nomenada "Vidal-Valimaña, SL", amb CIF
B-43803030, per considerar que aquest projecte suplirà una mancança notòria
existent actualment al municipi i a la comarca de la Terra Alta en general en
matèria d' instal.lacions i equipaments esportius,
comportarà la generació
d'activitat econòmica al municipi, crearà nous llocs de treball i contribuirà a
l'expansió comercial i de serveis.
SEGON: Donar trasllat del present acord a l'empresa interessada i al Consell
Català de l'Esport de la Generalitat, respectivament, per al seu coneixement i
als efectes escaients.
13) Sol.licitud del Sr. Daniel Basco Meseguer.
La Junta de Govern Local va acordar per unanimitat sotmetre al Ple de la
Corporació Municipal la resolució de la petició del Sr. Daniel Basco Meseguer,
de data 27.04.05, de cessió d'ús d'un bé de titularitat municipal, emplaçat a la
Vall de Navarro, per tractar d'una matèria que és competència de l'Ajuntament
Ple.
14) Donar compte de l'aprovació definitiva de la modificació puntual de
l'estudi de detall que afecta l'illa dels carrers Pau Casals, Mossèn Onofre
Català, Manel Bardí Gil i c. en projecte.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 24 de febrer de 2005,
va aprovar inicialment la proposta de modificació de l'estudi de detall de l'illa
formada pels carrers Pau Casals, Mossèn Onofre Català i Manel Bardí Gil,
promoguda per l'empresa "Urbespa, S.A.", segons document tècnic tramès a
l'Ajuntament en data 13 de gener de 2005 i que té per objecte la modificació
dels paràmetres referents a la superfície de la parcel·la, que passa a ser de
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100 m2, de l'amplada de la façana que passa a ser de 5,25 m, del total
d'habitatges que passa a ser 21 i de l'edificació restant que és 3.276,00 m2,
deixant inalterable la profunditat edificable en 11 metres i mantenint la
separació a veïns en 6 m, d'acord amb l'estudi de detall inicial.
De conformitat amb la Disposició Transitòria Quarta de la Llei 2/2002, de 14 de
març, d'Urbanisme, i en la seva aplicació, el que determina l'article 66 en
relació amb el 64 i 65 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, la
modificació aprovada s'ha sotmès a informació públic per un termini de vint
dies, mitjançant sengles edictes publicats al Diari Oficial de la Generalitat núm.
4.351, de data 29.03.05, al Diari el Punt de data 17.03.05, al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona núm. 58, de data 11 de març de 2005 i al tauler
d'anuncis de la Casa Consistorial, respectivament.
Un cop transcorregut el tràmit d'informació pública de la modificació aprovada
inicialment sense haver-se presentant cap tipus de reclamació, aquesta ha
esdevingut aprovada definitivament, atenent al mateix acord, apartat tercer, de
la Junta de Govern Local de data 24 de febrer de 2005.
Vist l'article 64.1.e)
esmentat;

del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,

abans

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Donar-se per assabentada de l'aprovació definitiva de la modificació
de l'estudi de detall de l'illa formada pels carrers Pau Casals, Mossèn Onofre
Català i Manel Bardí Gil, promoguda per l'empresa "Urbespa, S.A.", segons
document tècnic tramès a l'Ajuntament en data 13 de gener de 2005 i
informada favorablement pels Serveis Tècnics de la Direcció General
d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre en data 23 de febrer de 2005.
SEGON: Trametre a la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de
l'Ebre un exemplar de la modificació aprovada i una còpia del corresponent
l'expedient administratiu, per al seu coneixement i als efectes escaients.
Assumptes d'interès socio-cultural:
15) Sol·licitud de subvenció de la Comissió de Sant Cristòfol.
En data 28.02.05, el Sr. Miquel Viñals Rabasa, en qualitat de representant de
la Comissió de Sant Cristòfol-2005, va presentar un escrit a l'Ajuntament, pel
qual exposa que la Comissió vol organitzar un any més a la població tot un
seguit d'actes festius i d'esbarjo per celebrar la festivitat de Sant Cristòfol. Diu
l'interessat que aquests actes comporten nombroses despeses a l'entitat, que
no les pot suportar en la seva totalitat i sol.licita a l'Ajuntament l'atorgament
d'un ajut econòmic de 900,00€.
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Atès que la Festivitat de Sant Cristòfol ha esdevingut un acte tradicional a la
població, en el qual hi participen gairebé tots els veïns de Gandesa;
Considerant que és necessari mantenir les costums i tradicions locals com a
mostra d'identitat del poble i també per a fomentar la cultura i les arrels del
municipi;
De conformitat amb les competències que atribueix a l'Ajuntament l'article
66.3.n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i concordants, en
matèria d'activitats culturals i de lleure;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a
la Comissió de Sant Cristòfol de Gandesa, un ajut
econòmic de 900,00€ destinat a finançar part de les despeses originades pels
actes festius i d'esbarjo organitzats per l'entitat amb motiu de la celebració a
Gandesa de la Festivitat de Sant Cristòfol-2005.
SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 489.04/4.5 de l'estat
de despeses del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Determinar als interessats que la subvenció es farà efectiva prèvia
aportació dels justificants de despeses originades per l'acte subvencionat, que
com a mínim ascendeixin 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 del Consell Consultiu de la Gent Gran del
Consell Comarcal de la Terra Alta.
En data 7.4.2005 el President del Consell Consultiu de la Gent Gran del
Consell Comarcal de la Terra Alta ha presentat un escrit, pel qual exposa que
se celebrarà a Corbera d'Ebre, el dia 4.6.05, la XIII Trobada de la Gent Gran
de la comarca . Exposa que l'èxit obtingut en les edicions anteriors ha estat
possible gràcies a l'aportació econòmica i tècnica de l'Ajuntament de Gandesa,
entre d'altres. Sol.licita que per la Trobada d'enguany, l'Ajuntament atorgui
també un ajut econòmic per a cobrir part de les despeses originades per aquest
esdeveniment.
Considerant que la Trobada de la Gent Gran de la comarca ja ha esdevingut un
acte tradicional a la comarca, en el qual hi participa de forma majoritària tota la
gent gran de Gandesa i de la comarca en general;
Atès que aquest acte contribueix també a fomentar l'associacionisme dels
veïns i la integració social de la gent gran;
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De conformitat amb les atribucions conferides per l'article 66.3k) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en matèria de prestació de serveis i
socials i de promoció i reinserció social;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal
de la Terra Alta, un ajut econòmic de 150,25€, destinat a finançar part de les
despeses originades per la celebració de la XIII Trobada de la Gent Gran de la
comarca, a Corbera d'Ebre, el dia 4 de juny de 2005.
SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 489.05/4.6 del
Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Notificar el present acord als interessats per al seu coneixement i
als efectes escaients.
17) Sol·licitud de subvenció del CEIP Puig Cavaller.
En data 7.4.2005, el Sr. Director del Centre d'Ensenyança Infantil i Primària
Puig Cavaller de Gandesa, ha presentat un escrit pel qual exposa que com
cada any, se celebrarà la Setmana Cultural dins del curs escolar 2004/2005.
Diu que el tema principal de les jornades serà "Don Quijote de la Mancha",
aprofitant el quart centenari de la seva publicació. Exposa que dins de les
activitats previstes, es faran activitats d'animació a la lectura, teatre, contacontes, conferències, xerrades, i altres, les quals representaran una despesa
important per a l'escola. Sol.licita que l'Ajuntament col·labori com cada any
efectuant una aportació econòmica,
la qual també servirà per finançar la
revista de final de curs que es confecciona cada any al centre.
Considerant que els actes de la Setmana Cultural que organitza el CEIP dins
del curs escolar, constitueixen tot un seguit d'activitats escolars d'interès
cultural que contribueixen a consolidar la formació pedagògica dels alumnes;
Considerant també d'interès la revista escolar que cada final de curs escolar
edita el centre;
En ús de les competències conferides per l'article 66.3 n) i o) 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, en matèria d'activitats culturals;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Col·legi d'Educació Infantil i Primària Puig Cavaller de
Gandesa, un ajut econòmic de 300,51€ destinat a finançar part de les
despeses originades per l'organització de la Setmana Cultural, dins del curs
escolar 2004-2005 i a col·laborar també en l'edició de la revista escolar de final
de curs, editada pel mateix centre.
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SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 489.04/4.5 del
Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Determinar als interessats que la subvenció es farà efectiva prèvia
aportació dels justificants de despeses originades per l'acte subvencionat, que
com a mínim ascendeixin a l'import de la subvenció atorgada.
QUART: Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i als
efectes escaients.
18) Sol·licitud de subvenció de la Fundació Esclerosi Múltiple.
En data 17.03.05, la Fundació Esclerosi Múltiple ha presentat un escrit pel qual
dona a conèixer la funció que realitza l'entitat en la investigació de la malaltia
neurològica de l'esclerosi múltiple i en donar suport als malalts afectats per la
malaltia. Diu l'entitat que pot realitzar aquesta tasca gràcies a la col.laboració
que rep de la societat civil, empreses i institucions. La Fundació sol.licita també
la col.laboració de l'Ajuntament amb una aportació econòmica de 100,00€,
destinada a la lluita contra l'enfermetat i els seus efectes socials.
Considerant que la Fundació Esclerosi Múltiple contribueix a donar suport als
malalts afectats per aquesta malaltia, cada vegada més estesa, a fi de millorar
la seva qualitat de vida i a aportar recursos per a la investigació científica a fi
que un futur es pugui arribar a curar;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Efectuar una aportació econòmica de 100,00€ en favor de la
Fundació Esclerosi Múltiple, per la tasca social que efectua en favor dels
malalts afectats per aquesta enfermetat i per la investigació científica de la
malaltia.
SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 489.05/4.6 del Pressupost
Municipal vigent.
TERCER: Notificar el present acord als interessats per al seu coneixement i als
efectes escaients.
19) Ratificació si s'escau, de la Resolució de l'Alcaldia, d'atorgament
d'una subvenció al Casal d'Avis de Gandesa, per una actuació de millora
de l'edifici on hi té la seu l'entitat.
El Sr. Alcalde va exposar que per raons d'urgència, havia dictat en data
18.05.2005 una resolució d'atorgament d'una subvenció en favor del Casal
d'Avis de Gandesa i sol·licitava a la Junta de Govern Local que la ratifiqués.
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Feta avinent la resolució dictada per l'Alcaldia en data 18.05.2005,
transcriu íntegre a continuació:

la qual es

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA:
"En data 14 de març del corrent, l'entitat "Llar d'Avis de Gandesa" ha presentat un escrit a
l'Ajuntament, pel qual exposa que ha realitzat diverses actuacions de millora de l'edifici municipal on hi
tenen la seu, al c. Germandat, núm. 14, consistents bàsicament en la substitució dels finestrals
actualment existents, que són de fusta, per altres de nous, que són d'alumini. Exposa l'entitat que
l'actuació realitzada ha tingut un cost de 6.670,42€, segons justificants que aporten, i demanen a
l'Ajuntament l'atorgament d'un ajut econòmic d'import 1.585,21€ per finançar-la parcialment.
L'entitat nomenada "Llar d'Avis de Gandesa" realitza una activitat social molt important, ja que per una
part, fomenta l'associacionisme dels veïns, per altra, presta serveis de promoció i reinserció social i
altrament, efectua activitats d'interès cultural i d'ocupació de lleure destinades a la gent gran.
En aquest sentit, l'Ajuntament considera favorablement que l'edifici on hi té la seu l'entitat peticionària
tingui les condicions més òptimes possibles i que els associats restin a gust mentre porten a terme les
activitats diàries i també és important que aquestes es vagin incrementant i diversificant.
D'altra part, les millores s'han efectuat en un edifici de titularitat municipal, l'ús del qual s'ha cedit a
l'entitat peticionària.
Atès que a la partida núm. 780.00/4.5 (PT04) del Pressupost Municipal vigent hi ha crèdit suficient per
atendre la petició d'ajut econòmic;
En ús de les atribucions que em confereix l'article 21.1f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local i concordants;
RESOLC:
PRIMER: Atorgar a l'entitat "Llar d'Avis de Gandesa" una subvenció econòmica de 1.585,21€,
destinada a finançar part de l'actuació de substitució dels finestrals existents a l'edifici del c. Germandat,
núm. 14, de Gandesa, on hi té la seu l'entitat esmentat.
SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 780.00/4.5 (PT04) del Pressupost Municipal
vigent.
TERCER:
escaients.

Notificar la present resolució a l'entitat interessada per al seu coneixement i als efectes

QUART: Que de la present resolució se'n doni compte a la Junta de Govern Local, per al seu
coneixement i als efectes escaients.
Ho mana i signa l'Alcalde-President, a Gandesa, a divuit de maig de dos mil cinc".

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Ratificar íntegrament la resolució anteriorment transcrita.
SEGON: Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i
efectes escaients.
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ASSUMPTES DIVERSOS:
20) Sol·licitud d'autorització per instal·lar parades de venda i atraccions a
la via pública durant les Festes Majors 2005.
Vistes les sol·licituds d'autorització dels senyors que tots seguit s'esmenta, per
ocupar la via pública amb la instal·lació de parades de venda i atraccions,
durant la celebració de les Festes Majors de Gandesa;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar les següents autoritzacions:
1. Al Sr. Xavier Brumos Leiva, per instal·lar una xurreria de 6m x 2m.
2. A la Sra. Cecília Campo Perugachi, per instal·lar una parada de venda de
productes d'artesania de 6 ml. de llargada.
3. Al Sr. Antonio Sánchez Ramos, per instal·lar una xurreria de 4m x 2m.
SEGON: Comunicar als titulars de les autoritzacions que el lloc de la via
pública que ocuparan serà el que determinin els Agents Municipals, prèvia
liquidació de la taxa municipal devengada per l'autorització atorgada, de
conformitat amb l'ordenança fiscal aplicable.
TERCER: Comunicar als interessats que;
1) Abans d'instal·lar-se a la zona de domini públic hauran d'acreditar a
l'Ajuntament que disposen de totes les autoritzacions legals preceptives pel
funcionament de les instal·lacions esmentades així com de les assegurances
de responsabilitat civil pertinents i que han fet efectives les liquidacions
tributàries practicades per l'administració municipal.
2) L'horari màxim de tancament de les activitats serà el següent:
-Des del dia 2.9.2005 (divendres) al 5.9.2005 (dilluns), a les 2,30 h. del matí.
-Dia 6.9.2005 (dimarts), a les 24,00 h. de la nit.
-Resta de dies: a les 24,00 h. de la nit.
3) S'haurà d'acomplir la Llei 16/2002, de Protecció contra la contaminació
acústica.
4) No es podran fer activitats ni sorolls que causin molèsties als veïns
colindants.
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QUART:
Determinar que les autoritzacions s'atorguen salvat el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no podran ser invocades per excloure
o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de llurs activitats.
21) Sol·licitud d'autorització per part de "Territori 4x4" per fer una
excursió turística amb vehicles 4x4 per la comarca.
Vist l'escrit tramès pel Consell Comarcal de la Terra Alta en data 9 de juny de
corrent, de petició d'informe referent a la sol·licitud de "Territori 4x4",
d'autorització per fer una excursió turística amb vehicles 4x4 per Gandesa i
altres poblacions de la comarca;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Denegar l'autorització sol·licitada per "Territori 4x4" per efectuar
l'activitat al municipi de Gandesa, pel perill que el trànsit de vehicles pot
comportar per als agricultors que habitualment circulen pels camins on hauria
de transcórrer l'excursió programada i per altra part, pel deteriorament i
degradació que es provocaria en els camins veïnals, el manteniment i
conservació dels quals va a càrrec del mateix Ajuntament i agricultors del
municipi.
SEGON: Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal de la Terra Alta,
als efectes previstos a l'article 21.2 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de
regulació de l'accés motoritzat al medi natural.
22) Assumptes de l'Alcaldia-Presidència.
No n'hi varen haver.
ASSUMPTES URGENTS NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL
CONSIDERATS URGENTS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

DIA,

A) Aprovació si s'escau, del plec de clàusules econòmico-administratives
que ha de regir el contracte de gestió del servei de bar de les piscines
municipals.
L'Ajuntament és titular del complex polisportiu emplaçat a l'av. Joan Perucho,
s/núm. de Gandesa, inclòs a l'Inventari de Béns municipals amb la qualificació
jurídica de bé demanial, adscrit a un servei públic.
Dins del recinte de les piscines municipals, l'Ajuntament ha habilitat l'edifici
annex a aquestes per a prestar-hi el servei de bar.
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La Junta de Govern Local considera que aquest servei, per raó de la seva
tipologia i temporalitat, es pot prestar mitjançant gestió indirecta, sistema
d'arrendament.
En aquest sentit i amb la finalitat d'adjudicar el contracte de gestió del servei
esmentat, mitjançant l'arrendament de les instal·lacions destinades al servei de
referència, s'ha confeccionat un plec de clàusules econòmico-administratives
que regirà la contractació del servei pel sistema de procediment negociat, en
els termes establerts als articles 262 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, 232 a 242 i 275 a 280 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i disposicions
concordants;
Segons el plec de clàusules elaborat, la durada del contracte serà de dos
mesos i mig aproximadament. Per l'arrendament del bar de les piscines
municipals, temporada d'estiu 2005, el contractista adjudicatari haurà de
satisfer a l'Ajuntament l'import de 360,61€ mensuals, IVA inclòs. Aquest import
podrà ser millorat a l'alça pels licitadors interessats en l'adjudicació del
contracte.
Al mateix plec s'estableixen entre d'altres, les obligacions, drets i potestats de
l'Ajuntament i del contractista, respectivament.
Per raó de la quantia del contracte, aquest s'adjudicarà pel sistema de
procediment negociat.
Fet avinent el contingut del plec de clàusules de referència;
De conformitat amb el que estableixen els article 249.3d) i 262 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, abans esmentat, l'article 67 del Decret
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques i disposicions concordants;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Prestar el servei de bar de les piscines municipals, temporada d'estiu
2005, mitjançant gestió indirecta i arrendament de les instal·lacions de
propietat municipal.
SEGON: Aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives que regirà el
contracte de gestió del servei de bar de les piscines municipals, temporada
d'estiu 2005, pel sistema de procediment negociat, en els termes següents:
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-Durada del contracte: del 21 de juny al 7 de setembre de 2005.
-Preu del contracte: 360,61€ mensuals, IVA inclòs, millorable a l'alça.
-Presentació de proposicions: Fins el 17 de juny de 2005.
TERCER:
Promoure pública concurrència per seleccionar un contractista
capacitat per a prestar el servei, fent pública la licitació mitjançant bans i
anuncis al tauler d'anuncis de la Casa Consistorial i a l'Emissora de Ràdio
Municipal, respectivament.
QUART: Ratificar la urgència d'aquest assumpte i la seva inclusió a l'ordre del
dia.
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.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, quinze de juny de dos mil cinc.
Vist i plau,
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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LA SECRETÀRIA,

