ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELELBRADA PER LA JUNTA DE
GOVERN, EN DATA 20 DE NOVEMBRE DE 2008.

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Gandesa, sent tres quarts de
deu del vespre del dia 20 de novembre de 2008, 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:

-Sra, Inés Piquè Gabriel.
-Sr. Manel Vidal Salvadó.
-Sra. Encarnación García Jurado.

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. Ramon Lluís Vidal.
-Sr. Mateu Aubà Galano.
-Sr. Joaquin Pedrola Garde.

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, es transcriuen els acords adoptats.
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Assumptes de caràcter general:
1) Aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària celebrada per la
Junta de Govern Local en data 4.09.2008.
Feta avinent l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern
Local en data 4 de setembre de 2008;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en
data 4 de setembre de 2008, sense esmenes de cap tipus;

Assumptes d'Hisenda:

2) Aprovació si s'escau, de factures i notes de despeses presentades a
Intervenció Municipal.

A) Factures i notes de despeses.
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 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de Contractes del Sector Públic, 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 11.10.2007:
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar i ordenar el pagament de les factures que tot seguit es
relacionen, especificant el número, nom del creditor, concepte i import:

2

NÚMR
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923

NOM PROVEÏDOR
LIMPLAS S.A.
PMC GRUP 1985 S.A.
HOTEL PIQUE GABRIEL S.L.
ANGEL ALVAREZ GONZALEZ
PEGETBE S.L.
MAGDA SAMPE FERRE
CONSTRUCCIONS ANNA VIA CATALUNYA UTE
ANNA Ma. MUÑIZ CARRION
CONSTRUCCIONS ANNA 2005 S.L.
HORMIGONES UNILAND S.L.
PIROTECNIA TOMAS S.L.
SOLRED S.A.
CINECAFE
LLORENÇ MARTI BENAIGES
DIABLES I GRALLERS L'ULL DEL BOU
PRODUCCIONES SEGURANA S.L.
ALVAREZ BELTRAN S.A.
LA VEU DE L'EBRE S.L.
MAPFRE AUTOMOVILES S.A.
MAPFRE AUTOMOVILES S.A.
ANNA Ma. MUÑIZ CARRION
NETICONT S.L.
OFI-TECMAR S.L.
ASCENSORES MARVI S.L.
PRIOR MUSICS S.L.
PRIOR MUSICS S.L.
MIQUEL MULET AMADES
CORREOS Y TELEGRAFOS
ALFONSO MONFORTE GARRIDO
ASSOCIACIO CULTURAL LOS PANDOLS
JOAN RINS CORTIELLA
JOAN RINS CORTIELLA
CONSORCI GESTIO RESIDUS MUNICIPALS
CONSORCI GESTIO RESIDUS MUNICIPALS
FIDELCOLOR S.A.
JUANJO CLUA VIÑA
JUANJO CLUA VIÑA
JUANJO CLUA VIÑA
JUANJO CLUA VIÑA
ANA BALART BLADE
MIRIAM PUEY BLANCH
TALLERS PUEY S.L.U.
DELTAVENTUR S.L.
JOAN ANTONI CANALDA DESCARREGA
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.
FONDA SERRES S.L.
FONDA SERRES S.L.
AUTO BRUGAN S.L.
PINTURES MARTOS S.C.C.L.
LA LIBRERÍA DEL BOE
ANTONIO GUERRA S.L.
ANTONIO GUERRA S.L.
PACO GARCIA S.A.
TAINCO TORTOSA S.A.
ALVAREZ BELTRAN S.A.
NET-VIME SERV. DE MANT. I NETEJA S.L.
NET-VIME SERV. DE MANT. I NETEJA S.L.
VIVEROS EBRO S.C.C.L.
CARBURANTS PERPINYA S.L.
CARBURANTS PERPINYA S.L.
EBREQUALITAT S.A.

3

CONCEPTE
Subministre productes cloració aigua i neteja Piscines
Subministre material pel servei de les oficines municipals
Servei de restaurant recepcions Corporació
Treballs camió-grua arranjament faroles enllumenat públic
Ports de dos paquets
Treballs i materials confecció dos cortines actes inauguracions
Certificació núm. 2 obra "Urbanització Avda. Catalunya, 2a. Fase"
Obsequis Pubilles, Pubilleta i Hereuet sortints
Certificació obra "Portada serveis solar on s'ubicarà la Comissaria del
Subministre formigó per arranjament camp de futbol
Realització castell de focs artificials amb motiu de la Festa Major-08
Subministre combustible vehicles municipals mes d'agost de 2008
Projecció pel.lícula cine-fòrum dintre de "Viu l'Estiu"
Treballs de sacrifici de bestiar a l'escorxador mes d'agost de 2008
Realització correfoc amb diables i drac amb motiu de la Festa Major
Actuacions musicals dos grups actes "Viu l'Estiu"
Subministre columna troncoconica de 9 mts. Avda. Franquet
Inserció publicitaria dels actes de la Festa Major 2008
Assegurança vehicle Mitsubishi del 06-10-08 al 06-10-09
Assegurança tractor del 06-10-08 al 06-10-08
Trofeus campionat de tenis amb motiu de la Festa Major
Subministre bosses brossa recollida selectiva d'escombraries domest
Quota assessorament planificació activitat preventiva mes d'agost
Servei manteniment ascensor edifici Ajuntament mes setembre 2008
Espectacle amb el màgic Andreu dintre dels actes de la Festa Major
Espectacle de ballets i lloguer escenari actes Festa Major 2008
Serveis bar prestats amb motiu dels actes "Viu l'Estiu"
Trameses postals mes d'agost de 2008
Treballs mini-excavadora realitzat a les jardineres del c/ Vilalba
Actuació musical amb motiu de la Trobada de Dansada Festa Major
Treballs i materials construcció i col.locació separacions Piscines
Treballs i materials arranjament edifici del CEBE
Servei transport i tractament rebuig mes d'agost de 2008
Servei tractament orgànica mes d'agost de 2008
Subministre materials servei manteniment Emissora de Ràdio
Treballs tractor-pala adequació abocador de runes
Treballs retro neteja basses del terme municipal
Treballs retro arranjament zona del Regall
Treballs retro i tractor neteja camp de futbol amb motiu de les obres
Subministre baguettes esmorzar xaranga Festa Major
Subministre flors Pubilles i Pubilletes Festa Major 2008
Treballs i materials servei manteniment vehicle Mitsubishi
Activitats de tir amb arc i paint ball dintre dels actes de la Festa Major
Muntatge equip de sò pel Pregó de la Festa Major 2008
Treballs i materials reparació ascensor Llar d'Avis
Servei de pensió prestada a onze transeünts 31-07-08/04-09-08
Servei de restaurant prestat als músics i organització Festa Major
Treballs i materials substitució cobertes dos rodes vehicle Land Rover
Subministre productes de pintura arranjament camp de futbol
Un exemplar de la "Ley de Suelo Texto Refundido"
Servei manteniment i conservació fotocopiadora oficines municipals
Servei manteniment i conservació fotocopiadora oficines municipals
Subministre equipament pels Vigilants Municipals
Subministre materials pel servei de manteniment de l'enllumenat públic
Subministre materials servei manteniment enllumenat públic
Treballs de neteja general de la nova biblioteca el dia 02-06-08
Treballs de neteja de vidres interiors i exteriors de la nova biblioteca
Subministre plantes i arbres "Urbanització Avda.Catalunya, 4a.fase"
Subministre combustible per la calefacció de l'edifici de l'Ajuntament
Subministre combustible pel grup electrògen edifici Ajuntament
Subministre materials servei manteniment edifici Escoles Velles

IMPORT
178,42
38,95
145,41
386,40
40,14
55,20
121.244,87
407,00
27.750,29
3.697,21
7.238,00
844,09
200,00
339,90
1.300,00
1.914,00
439,95
261,00
677,68
166,76
227,54
1.453,71
96,49
174,87
6.931,00
6.583,00
20,00
643,05
281,88
1.160,00
219,61
181,67
4.865,18
464,42
16,00
611,32
401,94
111,65
446,60
120,00
258,00
505,64
1.508,00
348,00
42,78
270,71
280,34
218,01
467,64
12,00
91,07
304,95
26,11
359,25
526,52
438,48
614,80
10.496,70
455,00
455,00
42,13

924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985

SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.
SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.
GUIMERA S.A.
PUEYO - BERNUS S.L.
VIVEROS EBRO S.C.C.L.
CELLER COOPERATIU DE GANDESA S.C.C.L.
POLY-KLYN S.L.
REPSOL BUTANO S.A.
HERRAIZ - SISTEMES S.A.
NET-VIME SERV. DE MANT. I NETEJA S.L.
PEIXOS GUZMAN C.B
SOREA S.A.
GRAFICAS SALAET S.A.
ROSA ANDREU MALLEN
ALVAREZ BELTRAN S.A.
ASSOCIACIO CULTURAL LA FARSA
ANGELS PUJOL BLANCH
ANGELS PUJOL BLANCH
ANGELS PUJOL BLANCH
DORA RIUS PASCUAL
DORA RIUS PASCUAL
UNIO MUSICAL MAS DE BARBERANS
UNIO MUSICAL MAS DE BARBERANS
JOSEP LLUIS AVINYO FALCO
JOSEP LLUIS AVINYO FALCO
DOMENECH HOSTAU S.L.
ASCENSORES ENINTER S.L.
OFI-TECMAR S.L.
CONSELL ESPORTIU DE LA TERRA ALTA
HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.
INTRACATALONIA S.A.
ORONA S.C.
ISABEL BAIXERAS DELCLOS
NET-VIME SERV. DE MANT. I NETEJA S.L.
NET-VIME SERV. DE MANT. I NETEJA S.L.
NET-VIME SERV. DE MANT. I NETEJA S.L.
LIMPLAS S.A.
HIGH QUALITY 2000 S.L.
HIGH QUALITY 2000 S.L.
HIGH QUALITY 2000 S.L.
HIGH QUALITY 2000 S.L.
HIGH QUALITY 2000 S.L.
ENT.AUT. DEL DIARI OFICIAL I PUBLICAC.
ACEITES Y GRASAS S.L.
FERRETERIA BARRUBES
FERRETERIA BARRUBES
FERRETERIA BARRUBES
FERRETERIA BARRUBES
FERRETERIA BARRUBES
FERRETERIA BARRUBES
FERRETERIA BARRUBES
FERRETERIA BARRUBES
FERRETERIA BARRUBES
LLORENÇ MARTI BENAIGES
OFI-TECMAR S.L.
ASCENSORES MARVI S.L.
MRM SP DE REDDISMATT S.L.U.
DIPUTACIO DE TARRAGONA
ISIDRE MONTANE CABUS
ISIDRE MONTANE CABUS
ISIDRE MONTANE CABUS
DIPUTACIO DE TARRAGONA
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Subministre ciment servei conservació vies públiques
Subministre ferraments servei brigada obres
Lloguer grup electrògen actes populars Festa Major 2008
Subministre confetti pels actes de la Festa Major 2008
Subministre plantes i arbres "Urbanització c/ Vilalba"
Subministre articles pels actes de "Viu l'Estiu"
Lloguer 2 cabines sanitàries W.C.pels actes a celebrar Pati Escoles
Subministre gas propà per les dutxes del Pavelló Poliesportiu
Subministre materials muntatge reg c/ Vilalba i Avda. Catalunya
Treballs de neteja dependències Ajuntament i Ca la Vila Vella agost
Subministre sardina per la festa dintre de "Viu l'Estiu"
Gestió servei d'aigua potable durant el 3r. Trimestre de 2008
Subministre paper DIN A4 per les oficines municipals
Actuació Grup Twirling d'Horta de S. Joan dintre de la Festa Major
Subministre lamperes i materials servei manteniment enllumenat públic
Actuació animació actes "Viu l'Estiu" i Festa Major
Subministre cocs acte inauguració Biblioteca
Subministre cocs i pans pels actes de "Viu l'Estiu"
Subministre croissants i baguettes actes Festa Major
Subministre articles per sardinada popular dintre de "Viu l'Estiu"
Subministre articles festa de la paella dintre de "Viu l'Estiu"
Actuació musical pels carrers de la població amb motiu Festa Major
Actuació musical acompanyament processó Festa Major
Honoraris prestació serveis d'Arquitecte Técnic mes de setembre
Honoraris redacció tres Memòries Valorades danys aiguats
Subministre cocs i croissants actes Festa Major
Servei manteniment i conservació ascensor CEIP 4t.trimestre 2008
Gestions laborals mes d'agost de 2008
Subministre de diplomes per assistència als cursos de natació
Subministre guants pel personal de la brigada d'obres
Prestació serveis Agència Catalana de notícies setembre per Emissora
Servei manteniment ascensor Ca la Vila Vella 4t.trimestre de 2008
Honoraris intervenció professional recurs d'apel.lació TRADIA TELECOM
Treballs de neteja dependències Ajuntament i Ca la Vila Vella setembre
Treballs de neteja CEIP mes de setembre de 2008
Treballs de neteja general del CEIP per fi d'obra
Subministre productes de neteja per dependències municipals
Subministre material informàtic per la nova Biblioteca
Subm.font d'alimentació i estabilitzador de corrent ordinadors oficines
Treballs i materials reparació ordinadors oficines
Subministre tinta per l'impresora de l'Oficina de Turisme
Subministre toner per les impressores de les oficines
Edicte DOGC obra "Reparació danys aiguats setembre 2006 als camins
Despeses contribució i manteniment abocador runes 4t.trimestre-08
Còpies claus pati Escoles Velles
Subministre materials i còpies claus per les Piscines Municipals
Subministre escala pel servei de manteniment de l'enllumenat
Subministre materials servei manteniment CEIP
Còpies claus bàscula
Subministre materials pel servei de neteja de les vies públiques
Subministre materials pel servei de manteniment màquina neteja carrers
Subministre estris i ferraments servei brigada obres
Subministre ferraments servei brigada obres
Treballs de sacrifici de bestiar a l'escorxador mes de setembre 2008
Quota assessorament planificació activitat preventiva mes setembre
Servei manteniment ascensor edifici Ajuntament mes d'octubre 2008
Concert prestació serveis de prevenció aliena 4t.trimestre de 2008
Edicte BOP sol.licitud llicència monodipòsit controlat terres i runes
Subministre dos segells CDs per la Biblioteca
Edició revista "LA CRUERA" núm. 6
Enquadernació llibres de la comptabilitat municipal
Edicte BOP exp.públ. Padró taxa subministrament aigua 3r.trim.-08

260,83
3,54
406,00
104,75
4.128,06
324,83
584,64
96,88
341,63
819,89
766,44
55.887,28
217,50
200,00
738,51
1.160,00
42,00
504,20
181,25
178,77
87,43
2.088,00
464,00
906,01
1.508,00
213,50
669,23
787,00
90,00
50,69
64,80
323,26
4.391,30
819,89
2.275,65
2.289,84
25,90
384,38
155,00
37,28
27,00
191,10
84,41
1.409,06
17,40
22,88
276,08
63,22
13,03
34,08
16,82
20,69
29,00
308,35
96,49
174,87
836,21
60,00
55,75
772,04
626,40
36,00

986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047

ISABEL PUEY BOIX
PEGETBE S.L.
KIMU-2000 S.L.
CELLER COOPERATIU DE GANDESA S.C.C.L.
CELLER COOPERATIU DE GANDESA S.C.C.L.
SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.
HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.
EBREQUALITAT S.A.
EBREQUALITAT S.A.
EBREQUALITAT S.A.
EBREQUALITAT S.A.
EBREQUALITAT S.A.
EBREQUALITAT S.A.
CIAL. COTS-UBALDE S.L.
SOLRED S.A.
CASH GANDESA & FUSTER S.L.
CASH GANDESA & FUSTER S.L.
CASH GANDESA & FUSTER S.L.
CASH GANDESA & FUSTER S.L.
CASH GANDESA & FUSTER S.L.
CASH GANDESA & FUSTER S.L.
CASH GANDESA & FUSTER S.L.
CASH GANDESA & FUSTER S.L.
CASH GANDESA & FUSTER S.L.
CASH GANDESA & FUSTER S.L.
CASH GANDESA & FUSTER S.L.
CASH GANDESA & FUSTER S.L.
CASH GANDESA & FUSTER S.L.
CASH GANDESA & FUSTER S.L.
CASH GANDESA & FUSTER S.L.
ALVAREZ BELTRAN S.A.
ALVAREZ BELTRAN S.A.
ALVAREZ BELTRAN S.A.
ALVAREZ BELTRAN S.A.
ALVAREZ BELTRAN S.A.
ALVAREZ BELTRAN S.A.
ALVAREZ BELTRAN S.A.
ALVAREZ BELTRAN S.A.
ALVAREZ BELTRAN S.A.
CIAL. COTS-UBALDE S.L.
ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES
ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES
JAUME VALLS SOLE
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.
CONSORCI GESTIO RESIDUS MUNICIPALS
CONSORCI GESTIO RESIDUS MUNICIPALS
SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.
SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.
SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.
CONSTRUCCIONS ANNA 2005 S.L.
JUANJO CLUA VIÑA
JUANJO CLUA VIÑA
JUANJO CLUA VIÑA
A.S. COLL DEL MORO S.L.
A.S. COLL DEL MORO S.L.
A.S. COLL DEL MORO S.L.
A.S. COLL DEL MORO S.L.
A.S. COLL DEL MORO S.L.
CORREOS Y TELEGRAFOS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION
XARANGA SUC D'ANGUILA
FERNANDO PANISELLO CHAVARRIA
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Neteja peces de roba guarniment escenari actes Festa Major
Ports de vuit paquets
Subministre productes per la màquina neteja carrers
Subministre pesticides per les plantes i arbres dels parcs i jardins
Subministre articles pels actes de la Festa Major
Subministre articles i prestació serveis pels actes de la Festa Major
Subministre materials regulació velocitat vies públiques
Subministre termo pels vestidors del camp de futbol
Subministre materials arranjament camp de futbol
Subministre materials arranjament camp de futbol
Subministre materials arranjament camp de futbol
Subministre materials arranjament camp de futbol
Subministre termo pels vestidors del camp de futbol
Subministre articles i materials arranjament camp de futbol
Subministre combustible vehicles municipals mes de setembre 2008
Subministre articles pels actes "Viu l'Estiu"
Subministre estris per neteja dependències municipals
Subministre aigua mineral i articles de neteja pel Taller d'Ocupació
Subministre llaminadures per l'acte d'inici de la Festa Major
Subministre llaminadures per la Trobada de Dansada Festa Major
Subministre caramels per la desfilada de carrosses Festa Major
Subministre articles pels actes de la Festa Major
Subministre articles per l'acte de cloenda dels cursos de natació
Subministre articles per la Festa de la Paella dintre de "Viu l'Estiu"
Subministre articles pels actes de la Festa Major
Subministre articles i productes de neteja pels serveis Estació Autobusos
Subministre articles pels actes de la Festa Major
Subministre paper higienic pels serveis del CEIP
Subministre estris i productes per neteja dependències municipals
Subministre aigua mineral pel personal del Taller d'Ocupació
Subministre materials servei manteniment piscines municipals
Subministre materials servei manteniment enllumenat públic
Subministre materials servei manteniment camp de futbol
Subministre materials servei manteniment enllumenat públic
Subministre materials servei manteniment enllumenat públic
Subministre materials servei manteniment enllumenat públic
Subministre soplete pel servei de l'electricista
Subministre lamperes halògenes pel Pavelló Poliesportiu
Subministre estris de neteja de les calefaccions
Subministre materials arrajament camp de futbol
Renovació nom de domini "gandesa.es"
Renovació nom de domini "ajuntamentgandesa.org.es"
Honoraris legalització enllumenat "Les Planes" i taxes i gestions ECA
Servei manteniment ascensor Llar Avis 4t.trimeste de 2008
Servei transport i tractament rebuig mes de setembre de 2008
Servei tractament orgànica mes de setembre de 2008
Subministre materials servei manteniment escorxador
Subministre guants pel personal del servei de recollida d'escombraries
Subministre materials servei manteniment xarxa clavegueram
Certificació 2 "Gasificació del municipi de Gandesa"
Treballs tractor-pala adequació abocador de runes
Treballs tractor-pala, retro i tractor adequaciçó circuits actes F.M.
Treballs retro buscar escape aigua pati Escoles Velles
Sopar acte inici Festa Major 2008
Servei de catering per la Trobada de Dansada Festa Major 2008
Subministre entrepans i begudes membres Twirling Festa Major 2008
Servei de catering per membres Ball de Batuca Festa Major 2008
Servei de catering per membres "Gamusinos" Festa Major 2008
Trameses postals mes de setembre de 2008
Publicitat a "Radio Mora d'Ebre" dels actes de la Festa Major 2008
Actuacions musicals durant la Festa Major 2008
Desplaçaments tasques rehabilitació CAP mes de setembre de 2008

130,20
45,84
671,64
84,07
281,18
629,90
1.027,74
363,43
393,02
180,19
19,06
83,60
363,43
774,85
1.178,44
75,27
11,99
30,03
413,75
65,14
469,77
387,49
29,15
32,15
273,10
31,18
13,27
31,92
94,30
21,06
13,55
13,44
82,74
92,65
79,41
13,24
131,03
128,44
8,84
173,69
13,50
32,00
1.461,41
283,24
5.469,80
480,33
26,83
4,36
9,56
9.581,47
348,00
930,90
200,97
1.997,29
1.399,56
189,93
110,00
274,99
852,99
377,02
1.508,00
103,50

1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108

CONSTRUCCIONS JAEN VALLES S.L.
CONSTRUCCIONS JAEN VALLES S.L.
JARDINERIA INTEGRAL JARDI NATURA S.L.
TALLERS EBRO C.B.
JOAQUIN CELMA ESTRUEL
ISABEL PUEY BOIX
REALE SEGUROS GENERALES S.A.
ALVAREZ BELTRAN S.A.
VICENTE JUAN ESCRIVA RUBIO
ASCENSORES MARVI S.L.
HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.
LLUIS COHEN VENTURA
CONSTRUCCIONS JAEN VALLES S.L.
EBREQUALITAT S.A.
EBREQUALITAT S.A.
EBREQUALITAT S.A.
EBREQUALITAT S.A.
EBREQUALITAT S.A.
PUNTUAJOCS S.L.
DIPUTACIO DE TARRAGONA
DIPUTACIO DE TARRAGONA
DIPUTACIO DE TARRAGONA
JUAN MIGUEL FRANCH PALMA
JUAN MIGUEL FRANCH PALMA
RAMON LUZ S.L.
HERRAIZ - SISTEMES S.A.
PROMICSA
FRANCISCA RUFAT MIRAVETE
CARLOS BRULL CASADO
HIGH QUALITY 2000 S.L.
J.FIDEL GRACIA SAMPE
PROTEC-EBRE S.L.
JOSEP LLUIS AVINYO FALCO
TERRES DE L'EBRE COMUNICACIO
MULTIMEDIA
RESTAURANT DE LA PLAÇA C.B.
INTRACATALONIA S.A.
OFI-TECMAR S.L.
HIGH QUALITY 2000 S.L.
HIGH QUALITY 2000 S.L.
HIGH QUALITY 2000 S.L.
HIGH QUALITY 2000 S.L.
ACTUAL. 1 TARRAGONA PRODUCIONES S.L.
CONSTRUCCIONS RAMON JAEN OLIVER S.L.
NET-VIME SERV. DE MANT. I NETEJA S.L.
NET-VIME SERV. DE MANT. I NETEJA S.L.
FRANCISCA PUEY ALONSO
FRANCISCA PUEY ALONSO
Ma. ANGELS CID FORNOS
PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.
JAUME VALLS SOLE
JAUME VALLS SOLE
JAUME VALLS SOLE
LLORENÇ MARTI BENAIGES
FONDA SERRES S.L.
OFI-TECMAR S.L.
CARBURANTS PERPINYA S.L.
CARBURANTS PERPINYA S.L.
FERRETERIA BARRUBES
FERRETERIA BARRUBES
FERRETERIA BARRUBES
FERRETERIA BARRUBES
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Certificació núm. 5 "Alberg per allotgament temporal de treballadors"
Cert.1 "Alberg allotgament temporal treballadors, Fase 2"
Cert.1 "Reparació danys ocasionats aiguats setembre 2006 als camins
Treballs i materials servei manteniment i conservació vehicles municipals
Treb.neteja estació transferenc.i abocadors vidre 2n.i 3r.trim. 2008
Neteja peces de roba guarniment taula presidencia actes oficials
Pòlissa d'assegurança d'accidents del personal 10-11-08/10-11-09
Subministre materials servei manteniment enllumenat públic
Provisió de fons despeses escriptura cessió terrenys Comissaria Mossos
Treballs i materials correcció deficiències ascensor edifici Ajuntament
Subministre ferraments servei brigada obres
Còpies projecte i plànols Llar d'Infants
Consum llum Biblioteca 16-06-08/16-10-08
Subministre materials arranjament camp de futbol
Subministre articles pels serveis de l'edifici de la presó
Subministre materials arranjament camp de futbol
Subministre materials arranjament camp de futbol
Subministre materials servei manteniment Pavelló Poliesportiu
Muntatge lúdic "Jocs arreu del món.Un món de jocs" el dia 11-09-08
Edicte BOP aprov.inic. Reglament Registre Munic.unions estables pa
Edicte BOP clàusules subhasta adjudicació aprofitament caça Fores
Edicte BOP aprov.inic.exped.núm. 1/08 modificació crèdit Pressupost
Quota anual desinfecció, desinsectació i desratització de la població
Tractament parquet Pavelló Poliesportiu contra termites
Contracte manteniment electric CEIP
Subministre articles pel reg dels jardins municipals
Subscripció Diari de Tarragona (Edic. Ebre) 01-10-08/30-09-08
Confecció trajes Gegants
Honoraris redacció projecte execució Llar d'Infants
Subministre tinta impressores Taller d'Ocupació
Treballs i materials tapissar seient vehicle municipal
Subministre roba de treball pel personal de la brigada d'obres
Honoraris prestació serveis d'Arquitecte Técnic mes d'octubre
Publicitat a "Imagina Ràdio" dels actes de la Festa del Vi
Servei de restaurant recepcions Corporació
Prestació serveis Agència Catalana de Notícies octubre per Emissora
Gestions laborals mes de setembre de 2008
Subministre tinta impressores Oficina de Turisme
Instal.lació i configuració de la xarxa a la Biblioteca Municipal
Subministre material informàtic Oficina de Turisme
Treballs revisió i reparació correu electrònic ordinador Oficines
Espectacle circ xinés dintre dels actes de la Festa Major 2008
Serveis enterraments cementiri municipal del 03-09-08 al 13-09-08
Treballs de neteja dependències Ajuntament i Ca la Vila Vella octubre
Treballs de neteja CEIP mes d'octubre
Subministre articles i materials per les oficines municipals
Subministre articles i materials pel Taller d'Ocupació
Assessorament classes plàstica CEIP mes d'octubre
Subministre cendres per les vies públiques
Honoraris realització certificacions gasificació municipi 2008
Honoraris redacció projecte i assumeix direcció llic.amb. Biblioteca
Honoraris redacció projecte elèctric B.T. alberg de temporers
Treballs de sacrifici de bestiar a l'escorxador mes d'octubre de 2008
Servei de pensió prestada a quinze transeünts 27-09-08/21-10-08
Quota assessorament planificació activitat preventiva mes d'octubre
Subministre combustible per la calefacció de l'edifici de l'Ajuntament
Subministre combustible per la calefacció de l'edifici de l'Ajuntament
Subministre materials i articles per la Biblioteca Municipal
Subministre estris i ferraments servei brigada obres
Còpies claus sala calderes calefacció edifici Ajuntament
Subministre materials servei manteniment enllumenat públic

7.462,22
38.786,36
32.683,41
309,85
696,00
71,68
1.897,77
239,99
520,86
1.169,28
184,21
112,84
264,76
8,13
133,40
360,38
4,56
8,65
631,56
36,00
155,87
36,00
1.208,05
580,00
150,00
22,61
363,00
100,00
9.204,60
64,01
180,96
240,12
792,76
522,00
45,45
64,80
709,41
84,01
168,00
27,00
42,00
1.392,00
156,60
819,89
2.275,65
633,51
99,63
752,50
368,88
556,80
1.747,34
1.425,41
303,35
369,15
96,49
390,00
390,00
90,25
110,20
13,05
15,08

1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138

FERRETERIA BARRUBES
FERRETERIA BARRUBES
CONSTRUCCIONS JAEN VALLES S.L.
CASH GANDESA & FUSTER S.L.
CASH GANDESA & FUSTER S.L.
CASH GANDESA & FUSTER S.L.
DOMINGO TREIG FANECA
LA VEU DE L'EBRE S.L.
DIPUTACIO DE TARRAGONA
SALVADO I COSTA C.B.
SALVADO I COSTA C.B.
SALVADO I COSTA C.B.
SALVADO I COSTA C.B.
SALVADO I COSTA C.B.
SALVADO I COSTA C.B.
SALVADO I COSTA C.B.
SALVADO I COSTA C.B.
BAYER HNOS. S.A.
ASCENSORES MARVI S.L.
SOLRED S.A.
TOLDO COLOR S.L.
TOLDO COLOR S.L.
EBREQUALITAT S.A.
EBREQUALITAT S.A.
EBREQUALITAT S.A.
ALVAREZ BELTRAN S.A.
FERNANDO PANISELLO CHAVARRIA
JUANJO CLUA VIÑA
CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA
CIAL. COTS-UBALDE S.L.

1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164

CONSTRUCCIONS ANNA 2005 S.L.
PRODUCCIONS EDUCATS S.L.
PRODUCCIONS EDUCATS S.L.
CONSORCI GESTIO RESIDUS MUNICIPALS
CONSORCI GESTIO RESIDUS MUNICIPALS
JARDINERIA INTEGRAL JARDI NATURA S.L.
Ma. CARMEN VALLS SOLE
Ma. CARMEN MIQUEL LASSO DE LA VEGA
ANTONIO GUERRA S.L.
ANTONIO GUERRA S.L.
REPSOL BUTANO S.A.
CORREOS Y TELEGRAFOS
SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.
SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.
HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.
REALE SEGUROS GENERALES S.A.
PEGETBE S.L.
SOTECNIC S.L.
GERMAN GRANELL MAS
AUBANELL REPARACIONS S.L.
JUANJO CLUA VIÑA
JUANJO CLUA VIÑA
SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.
SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.
SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.
SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Còpies claus i subministre materials pel Pavelló Poliesportiu
Subministre materials servei manteniment edifici Llar d'Avis
Cert. 2 "Alberg allotgament temporal treballadors, 2a. Fase"
Subministre aigua mineral amb garrafa
Subministre paper higiènic pels serveis del CEIP
Subministre paper higienic i articles neteja serveis Estació Autobusos
Treballs tractor amb fresadora parterres Urbanització Povet de la Plana
Publicitat a "La Veu de l'Ebre" dels actes de la Festa del Vi
Edicte BOP aprov.definit. Contrib.Espec. "Urbanitz.A.Catalunya,2a.fase
Treballs i materials arranjament tapes registre xarxa clavegueram
Treballs i materials servei manteniment màquina neteja carrers
Treballs i materials arranjament escenari i pantalla per cine a la fresca
Treballs i materials arranjament porta camp de futbol
Treballs i materials arranjament bancs del Parc la Bassa
Treballs i materials per col.locació menjadors bestiar a l'escorxador
Subministre aixada i mànec servei brigada obres
Treballs i materials servei manteniment estació de transferències
Subministre fulls Llibre Actes
Servei manteniment ascensor edifici Ajuntament mes novembre 2008
Subministre combustible vehicles municipals mes d'octubre de 2008
Material senyalització seccions Biblioteca Municipal
Abonament per diferència total del Pressupost acceptat
Subministre materials i articles servei manteniment Pavelló Poliesportiu
Subministre materials servei manteniment camp de futbol
Subministre materials i articles servei manteniment Pavelló Poliesportiu
Subministre materials servei manteniment enllumenat públic
Desplaçaments tasques rehabilitació CAP mes d'octubre de 2008
Treballs tractor-pala adequació abocador de runes
Aportació Serveis Socials exercici 2008
Subministre materials manteniment cementiri i col.locació senyals
Obra "Treballs d'arranjament d'una part del sender baix del Mas de
Navarro
Actuació CIA. GUIXOT DE 8 dintre dels actes de la Festa Major-08
Desplaçament actuació anterior
Servei transport i tractament rebuig mes d'octubre de 2008
Servei tractament orgànica mes d'octubre de 2008
Cert.2 "Reparació danys ocasionats aiguats setembre 2006 als camins
Subministre flors pels actes de la Festa del Vi
Minuta expedició notes simples informatives Registre de la Propietat
Servei manteniment i conservació fotocopiadora oficines municipals
Servei manteniment i conservació fotocopiadora oficines municipals
Subministre gas propà per les dutxes del Pavelló Poliesportiu
Trameses postals mes d'octubre de 2008
Subministre productes i materials servei manteniment Llar d'Avis
Subministre productes i materials servei manteniment Llar d'Avis
Subministre sabates de seguretat pel personal de la brigada d'obres
Pòlissa assegurança responsabilitat civil Dumper
Ports de set paquets
Instal.lació mòdul de sortides aparell megafonia
Serveis de bar prestats recepcions Corporació
Subministre alimentador-estabilitzador de corrent per calculadora oficines
Treballs arranjament camins del terme municipal
Treballs retro arranjament camí de les Carrubes
Subministre productes i materials servei manteniment Llar d'Avis
Subministres estris i guants pel personal de la brigada d'obres
Subministre estris i materials col.locació senyals
Subministre productes servei manteniment Llar d'Avis

TOTAL
FACTURES:………………………………………………………………..524.164,47
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13,69
69,95
47.539,36
20,31
37,86
53,45
90,00
522,00
36,00
104,63
62,41
133,30
400,75
96,45
103,55
26,74
9,12
160,00
174,87
819,81
1.110,12
-116,00
423,02
101,45
110,77
565,76
434,70
749,65
2.507,97
67,88
2.062,32
1.508,00
464,00
5.211,34
483,61
8.112,34
18,00
10,46
74,58
315,36
24,22
541,77
96,76
47,70
33,06
218,65
86,77
550,00
27,20
20,00
1.972,00
89,32
55,74
43,53
11,80
22,76

SEGON: Aplicar les despeses amb càrrec a les partides pressupostàries
corresponents del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Aprovar les indemnitzacions i dietes a percebre els membres de la
Corporació Municipal i el personal laboral que tot seguit es relaciona, amb
motiu de la resolució d’assumptes d’interès de l’Ajuntament, de conformitat
amb les Bases d’Execució del Pressupost Municipal:
1: Sr. Miquel Aubà Fleix, Alcalde-President.
-Import a percebre: 1.225,90€
-Concepte: quilometratge, autopista, pàrquing i dietes.
-Període comprès entre el 29.02.2008 i el 14.11.2008.
2: Sr. Joaquin Pedrola Garde, Regidor Municipal.
-Import a percebre: 1.723,85€
-Concepte: Indemnitzacions, quilometratge, autopista, pàrquing i dietes.
-Període comprès entre el 18.03.2008 i el 12.11.2008.
3: Sr. Fermín Andrés Molins, Regidor Municipal i 1r. Tinent d’Alcalde.
-Import a percebre: 83,50€
-Concepte: Indemnitzacions i quilometratge.
-Període comprès entre el 4.06.2008 i el 6.06.2008.
4: Sr. Manel Vidal Salvadó, Regidor Municipal.
-Import a percebre: 223,32€
-Concepte: Indemnitzacions i quilometratge.
-Període comprès entre el 2.06.2008 i el 23.10.2008.
5: Sr. Mateu Aubà Galano, Regidor Municipal.
-Import a percebre: 27,50€
-Concepte: quilometratge i dietes.
-Període : 24.10.2008
6: Sra. Verònica Esteve Fort, personal laboral AODL
-Import a percebre: 51,30€
-Concepte: quilometratge.
-Període comprès entre el 7.05.2008 i el 13.06.2008.
7: Sra. Verònica Esteve Fort, personal laboral AODL
-Import a percebre: 17,10€
-Concepte: quilometratge.
-Període: 16.09.2008.
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8: Sra. Natacha Granero Estruch, personal laboral Biblioteca
-Import a percebre: 51,30€
-Concepte: quilometratge.
-Període comprès entre el 24.09.2008 i el 7.10.2008.

3) Sol·licituds d’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica.

Els subjectes passius de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica que tot
seguit es relacionen, han presentat sengles escrits a l’Ajuntament, manifestant
que tenen un grau de disminució o minusvalia igual o superior al 33 per 100,
segons acrediten amb la documentació adjunta i sol·liciten l'exempció de
l'Impost esmentat pels vehicles de què són titulars, a l’empara de la normativa
vigent:

Nom
Carles Llarch
Amposta

Grau disminució
33%

Vehicle
T-5654-AS
Marca Opel
Model Vectra

Data sol·licitud
30.10.2008

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 minusvàlids 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 els peticionaris han aportat la documentació preceptiva que
acredita que reuneixen els requisits legalment exigibles per poder gaudir de
l'exempció interessada;
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LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Reconèixer les exempcions de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica dels vehicles abans relacionats, matriculats a nom dels subjectes
passius esmentats,
destinats al seu ús exclusiu, per tenir els titulars del
vehicle una discapacitat en grau igual o superior 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 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'Ordenança
Fiscal Municipal. núm. 2.
SEGON:
Notificar el present acord als interessats i a BASE-Gestió
d'Ingressos Locals de la Diputació de Tarragona, respectivament, per al seu
coneixement i als efectes escaients.
4) Sol·licituds de devolució de part de la quota de l’ impost sobre vehicles
de tracció mecànica per baixes de vehicles.
Vistes les sol·licituds efectuades pels senyors que tot seguit s'esmenten, de
devolució de la part proporcional de la quota de l'impost municipal sobre
vehicles de tracció mecànica que han satisfet l'exercici 2007/08 per vehicles
que ja consten donats de baixa a la Prefectura Provincial de Trànsit en les
dates que s'assenyalen;
____________________________________________________________________________
Subjectes passiu

Data baixa/ Tipus Baixa Import satisfet A retornar
Transferència
exercici 2006/07
____________________________________________________________________________

Lucas Quince Camblor
Mercè Mulet Ubalde
Salvador Mañà Font
Josep Jornet Saun
Jorsatrans, SL
Ioan Simai
José Saun Aubà
Irene Quílez Ramos
Pinzhu Ye
E. Domínguez Moran
MaT. Domènech Hierro
Talleres Ebro, C.B.
M. Martínez Sabaté

Vehicle

T-1717-Y
T-8106-K
T-3530-K
T-6058-BF
T-3432-BF
B-2072-TC
T-2523-S
T-1151-AP
T-7181-BB
T-1278-AP
T-0277-BG
T-4037-P
T-1502-Z

30.04.2008
14.01.2008
15.02.2008
17.03.2008
17.03.2008
21.02.2008
29.02.2008
14.01.2008
6.03.2008
24.08.2007
29.07.2008
5.06.2008
30.03.2007

Definitiva
Defintiva
Definitiva
Definitiva
Definitiva
Definitiva
Definitiva
Definitiva
Definitiva
Definitiva
Definitiva
Definitiva
Definitiva

82,01
38,85
38,85
94,96
94,96
82,01
38,85
38,85
38,85
82,01
82,01
48,20
38,85

41,00
29,14
29,14
71,22
71,22
61,51
29,14
29,14
29,14
20,50
20,50
24,10
29,14

_______________________________________________________________
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Considerant que segons estableixen els articles 92 i 94 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, l'Impost sobre vehicles de tracció
mecànica és un tribut que grava la titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa,
aptes per a circular per les vies públiques, qualsevol que sigui la seva classe o
categoria, sent subjectes passius de l'impost les persones físiques o jurídiques
i les entitats, a nom de les quals consti el vehicle segons el permís de
circulació;
Atès que segons estableix l'article 96 del RDL esmentat, el període impositiu de
l'impost sobre vehicles de tracció mecànica coincideix amb l'any natural;
Atès que segons el mateix precepte l'impost es devenga el primer dia del
període impositiu, si bé l'import de la quota tributària es prorratejarà per
trimestres naturals en els casos de primera adquisició o de baixa definitiva dels
vehicles;
Havent-se comprovat mitjançant informes emesos per la Prefectura Provincial
de Trànsit que els sol·licitants anteriorment relacionats, han donat de baixa
definitivament el vehicle de la seva propietat en les dates assenyalades i per
tant, ja no consten com a titulars d'aquest;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Estimar les sol·licituds formulades pels senyors anteriorment
esmentats i retornar a cadascun, els imports abans assenyalats, que
corresponen al prorrateig de les quotes de l'impost sobre vehicles de tracció
mecànica, exercici 2007/08, que han satisfet per vehicles donats de baixa en
les dates indicades.
SEGON: Procedir a la devolució dels imports esmentats per sistema de
transferència de fons, prèvia aportació per parts dels interessats dels rebuts
originals acreditatius d'haver satisfet l'impost de referència.
TERCER: Notificar aquests acords als interessats pel seu coneixement i
efectes escaients.
5) Aprovació si s’escau, de l’aportació econòmica a efectuar a l’entitat
Societat Unió Gandesana, per la Fira del Vi-2007.
En data 24.10.2008, la Societat Unió Gandesana ha presentat a l’Ajuntament
una liquidació per l’organització de la Festa del Vi 2007, segons el resum
següent:
-Despeses originades per la festa:

44.910,80€

-Ingressos obtinguts:

38.258,34€

-Dèficit:
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6.652,46€

L’entitat esmentada sol·licita a l’Ajuntament que aporti la quantitat de 2.217,49€
per a finançar el 33,33 per 100 del resultat econòmic de la festa, més la
quantitat de 3.133,66€, corresponent a la diferència entre els ingressos i part
de les despeses contretes directament per l’Ajuntament amb motiu de la festa
esmentada, sent en total d’aportació sol·licitada de 5.351,15€.
Atès que en el Pressupost Municipal vigent hi ha crèdit suficient per assumir
aquesta despesa;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la liquidació presentada per la Societat Unió Gandesa per
l’organització de la Festa del Vi 2007.
SEGON: Efectuar una aportació econòmica a la Societat Unió Gandesana de
5.351,15€, per a finançar parcialment la Festa del Vi 2007, sent la resta
càrrec de l’entitat esmentada, del Celler Cooperatiu i l’Ajuntament,
respectivament.
TERCER: Aplicar la despesa amb càrrec a les partides núm. 489.03/4.5 PT-07
(2.500,00€) i 489.03/4.5 PC-08 (2.851,15€) de l’estat de despeses del
Pressupost Municipal vigent per a l’exercici 2008.
QUART: Efectuar l’aportació econòmica mitjançant transferència de fons al
compte corrent assenyalat per l’entitat beneficiària.
CINQUÈ:
Notificar el present acord a l’entitat interessada per al seu
coneixement i als efectes escaients.
Assumptes d’Obres Públiques:
6) Aprovació si s’escau, de certificacions d’obres municipals.
Vistes les certificacions d’obra signades pels respectius tècnics directors
facultatius de les obres en qüestió;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar les certificacions d’obra que tot seguit es relacionen:
1. Certificació d’obres núm. 1 de l’obra de “Reparació dels camins afectats pels
aiguats de setembre de 2006”, d’import 32.683,41€.
2. Certificació d’obres núm. 2 de l’obra de “Reparació del camins afectats pels
aiguats de setembre de 2006”, d’import 8.112,34€.
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3. Certificació d’obres núm. 3 de l’obra de Millora de l’enllumenat públic per a
l’estalvi energètic a la Urbanització les Planes, d’import 5.396,19€.
4. Certificació d’obres núm. 4 (addicional) de l’obra de Millora de l’enllumenat
públic per a l’estalvi energètic a la Urbanització les Planes, d’import 4.903,00€.
5. Certificació d’obres núm. 1 de l’obra de
Gandesa, fase 2a., d’import 31.730,92€.

Gasificació del municipi de

6. Certificació d’obres núm. 2 de l’obra de Gasificació del municipi de
Gandesa, fase 2a., d’import 9.581,47€.
7. Certificació d’obres núm. 5 de l’obra de Construcció de l’Alberg de
Temporers, fase 1a., d’import 7.462,22€.
8. Certificació d’obres núm. 1 de l’obra de Construcció de l’Alberg de
Temporers, fase 2a. d’import 38.786,36€.
9.
Certificació d’obres núm. 2 de l’obra de Construcció de l’alberg de
Temporers, fase 2a. d’import 47.539,36€.
10. Certificació d’obres núm. 2 de l’obra d’Instal·lació de gespa artificial al
camp de futbol de Gandesa, d’import 358.951,85€.
SEGON: Autoritzar i ordenar el pagament de les certificacions d’obres abans
relacionades, amb càrrec a les partides de despeses corresponents del
Pressupost Municipal vigent.
TERCER:
Ratificar les resolucions dictades per l’Alcaldia-Presidència,
d’aprovació de les certificacions d’obres de referència.
7) Adjudicació si s’escau, del contracte d’obres menor per l’execució de
les obres d’Arranjament parcial de la façana, pas soterrat i altres de
l’edifici del Palau del Castellà:
Per Resolució de l’Alcaldia de data 22 d’abril de 2008, es va aprovar la
memòria tècnica valorada de les obres municipals nomenades “Arranjament
parcial de la façana, pas soterrat i altres de l’edifici del Palau del Castellà”,
redactada pel Tècnic Municipal i amb un pressupost de contracta de
34.232,54€, IVA inclòs.
Posteriorment el mateix tècnic ha redactat el projecte executiu de les obres a
executar, el qual té idèntic pressupost al de la memòria aprovada.
A la partida núm. 6.63.632.03/4.5 de l’estat de despeses del Pressupost
Municipal vigent, hi ha crèdit suficient per a contractar l’obra.
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Segons estableixen els articles 95 i 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de Contractes del Sector Públic, 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 les obres, de la despesa i de la factura
corresponent, apart del projecte.
L’empresa contractista “Pintures Martos, SCCL” ha aportat un pressupost per
efectuar les obres de referència per l’import de 34.232,54€ IVA inclòs, i inclou
en el preu una sèrie de millores i obres addicionals a les del projecte, sense
càrrec per a l’Ajuntament. La proposició obra a l’expedient.
Vistos els articles 67 i 69 del Reial Decret Legislatiu abans esmentat;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el projecte executiu de les obres nomenades “Arranjament
parcial de la façana, pas soterrat i altres de l’edifici del Palau del Castellà”,
redactat pel Tècnic Municipal i amb un pressupost de contracta de 34.232,54€,
IVA inclòs.
SEGON: 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.
TERCER:
Adjudicar el contracte d’obres nomenades “Arranjament parcial de
la façana, pas soterrat i altres de l’edifici del Palau del Castellà” a l’empresa
contractista “Pintures Martos, SCCL”, CIF F-43406253, per l’import de: trenta
quatre mil dos-cents trenta-dos euros i cinquanta-quatre cèntims (34.232,54€)
IVA inclòs, amb plena subjecció al projecte executiu aprovat per l’Ajuntament i
a la proposició aportada pel contractista, obrant ambdós documents a
l’expedient.
QUART: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 6-63-632-03/4.5 de
l’estat de despeses del Pressupost Municipal vigent.
CINQUÈ: Notificar el present acord al contractista adjudicatari, per al seu
coneixement i efectes escaients.
SISÈ: Donar-ne trasllat a la Diputació de Tarragona i al Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat, respectivament, a fi de
justificar les subvencions que ambdós han atorgat per a la inversió esmentada.
8) Adjudicació si s’escau, del contracte d’obres menor per l’execució
de les obres de “Restauració de l’ermita del Calvari”.
Atenent a les necessitats dels serveis municipals, l’Ajuntament ha sol·licitat al
Tècnic Municipal, la redacció d’una memòria tècnica valorada de les obres
nomenades “Arranjament parcial de la petita capella del Calvari de Gandesa”,
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la qual obra a l’expedient i té un pressupost de contracta de 5.509,98€, IVA
inclòs.
L’actuació constitueix una separata d’una memòria global de més
import.
A la partida núm. 6.63.632.02/4.5 de l’estat de despeses del Pressupost
Municipal vigent, hi ha crèdit suficient per a contractar l’obra.
Segons estableixen els articles 95 i 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de Contractes del Sector Públic, 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 les obres, de la despesa i de la factura
corresponent, apart de la memòria tècnica valorada.
L’empresa contractista “Pintures Martos, SCCL” ha aportat un pressupost per
efectuar l’obra de referència que ascendeix a l’import de 5.509,98€ IVA inclòs,
el qual obra a l’expedient.
Vistos els articles 94, 137 i 140.2 del text legal abans esmentat;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar l’expedient de contractació de les obres de referència, amb
inclusió de la memòria tècnica valorada, considerant-se que per raó de la seva
quantia, es tracta d’un contracte menor.
SEGON:
Adjudicar el contracte d’obres nomenades “Arranjament parcial de
la petita capella del Calvari de Gandesa” a l’empresa contractista “Pintures
Martos, SCCL”, CIF F-43406263,
per l’import de cinc mil cinc-cents nou
euros i noranta-vuit cèntims (5.509,98€) IVA inclòs, amb plena subjecció a la
memòria tècnica valorada aprovada per l’Ajuntament i al pressupost aportat pel
contractista, obrant ambdós documents a l’expedient.
TERCER: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 6.63.632.02/4.5 de
l’estat de despeses del Pressupost Municipal vigent.
QUART: Notificar el present acord a l’empresa contractista adjudicatària, per
al seu coneixement i efectes escaients.
9) Adjudicació si s’escau, del contracte d’obres menor per l’execució
de les obres de “Dotació de clavegueram a la planta d’osmosi
inversa”.
Atenent a les necessitats dels serveis municipals, l’Ajuntament ha sol·licitat al
Tècnic Municipal, la redacció d’una memòria tècnica valorada de les obres
nomenades “Dotació de clavegueram a la planta d’osmosi inversa”,
la qual
obra a l’expedient i té un pressupost de contracta de 32.747,11€, IVA inclòs.
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L’actuació a realitzar preveu la canonada de connexió a la xarxa de
clavegueram i equips de ràdio a la nova planta d’osmosi inversa i constitueix
una separata d’una altra memòria tècnica global de més import.
A la partida núm. 6.62.627.01/4.4 (PT05) de l’estat de despeses del Pressupost
Municipal vigent, hi ha crèdit suficient per a contractar l’obra.
Segons estableixen els articles 95 i 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de Contractes del Sector Públic, 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 les obres, de la despesa i de la factura
corresponent, apart de la memòria tècnica valorada.
L’empresa contractista “Construccions Anna 2005, SL” ha aportat un
pressupost per efectuar l’obra de referència que ascendeix a l’import de
32.092,18€ IVA inclòs, el qual obra a l’expedient.
Vistos els articles 94, 137 i 140.2 del text legal abans esmentat;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar l’expedient de contractació de les obres de referència, amb
inclusió de la memòria tècnica valorada, considerant-se que per raó de la seva
quantia, es tracta d’un contracte menor.
SEGON: Adjudicar el contracte d’obres nomenades “Dotació de clavegueram
a la planta d’osmosi inversa” a l’empresa contractista “Construccions Anna
2005, SL”, CIF B-43834639, per l’import de trenta-dos mil noranta-dos euros
i divuit cèntims (32.092,18€) IVA inclòs, amb plena subjecció a la memòria
tècnica valorada aprovada per l’Ajuntament i al pressupost aportat pel
contractista, obrant ambdós documents a l’expedient.
TERCER:
Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 6-62-62701/4.4(PT05) de l’estat de despeses del Pressupost Municipal vigent.
QUART: Notificar el present acord a l’empresa contractista adjudicatària, per
al seu coneixement i efectes escaients.
10)

Aprovació si s’escau,
del plec de clàusules econòmicoadministratives que ha de regir l’adjudicació del contracte de
redacció del projecte tècnic del “Viver d’Empreses de Gandesa”,
pel sistema de procediment negociat.

L’Ajuntament promou el projecte de construcció d’un Viver d’Empreses al
Polígon Industrial la Plana de Gandesa, amb l’objectiu de fomentar la creació
de noves empreses i dinamitzar l’economia de la zona.
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El pressupost de despeses per la redacció del projecte de la inversió
esmentada s’ha fixat en 51.709,00€.
La Generalitat de Catalunya, Departament de Presidència, ha atorgat a
l’Ajuntament una subvenció per les despeses de redacció d’aquest projecte,
segons Resolució del Secretari General de la Presidència de data 23 d’octubre
de 2008.
Es tracta d’un contracte de serveis d’arquitectura i per raó del seu import,
51.709,00€. pot adjudicar-se mitjançant procediment negociat.
Atès que a la partida núm. 6.62.627.07/7.2 del Pressupost Municipal vigent, hi
ha crèdit suficient per a l’adjudicació del contracte.
Vistos els articles 10, 93, 94, 122, 153, 154, 158 i 162 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives que ha de
regir l’adjudicació del contracte de servei d’arquitectura que té per objecte la
redacció del projecte bàsic i d’execució i de l’estudi de seguretat i salut per a la
construcció del Viver d’Empreses a Gandesa, amb un pressupost base de
licitació de 51.709,00€ IVA inclòs, per procediment negociat, sense publicitat.
SEGON: Sol·licitar ofertes, com a mínim, a tres arquitectes capacitats per a la
realització de l’objecte del contracte, deixant-ne constància de tot plegat a
l’expedient.
TERCER: Per raó d’urgència, delegar en l’Alcaldia la facultat d’adjudicar el
contracte a favor de la proposició que resulti més avantatjosa per a
l’Ajuntament,
segons proposta d’adjudicació que formuli la Mesa de
Contractació.
11)

Aprovació si s’escau,
del plec de clàusules econòmicoadministratives que ha de regir l’adjudicació del contracte
d’execució de les obres de “Reparació dels danys ocasionats al
Cementiri Municipal pels aiguats de 12 de juliol de 2008” pel
procediment obert.

El projecte tècnic de les obres de “Reparació dels danys ocasionats pels
aiguats de 12 de juliol de 2008 al Cementiri Municipal”, redactat pel Tècnic
Municipal Sr. Josep Lluís Avinyó, i amb un pressupost de contracta de
44.724,96€, va ser aprovat per Resolució de l’Alcaldia de data 15.09.2008.
Un cop transcorregut el tràmit d’informació pública sense haver-se presentat
cap reclamació, el projecte ha esdevingut aprovat amb caràcter definitiu.
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La Generalitat de Catalunya,
Departament de Governació, ha atorgat una
subvenció a l’Ajuntament per al finançament d’aquesta obra.
A la partida núm. 6.63.632.04/4.4 del Pressupost Municipal vigent, hi ha crèdit
suficient per a la contractació de l’obra.
Atès que els contractes que adjudiquin les administracions públiques serà
ordinàriament, pel procediment obert;
Atès que per raons de seguretat pública convé endegar l’obra en el termini més
breu possible;
Vistos els articles 277 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, 6è.
93, 94, 96,,99, 122 a 131 i 134 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic i disposicions concordants;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives que ha de
regir la contractació de les obres de “Reparació dels danys ocasionats pels
aiguats de 12 de juliol de 2008 al Cementiri Municipal”, segons projecte tècnic
redactat pel Tècnic Municipal Sr. Lluís Avinyó Falcó, mitjançant procediment
obert, amb valoració dels criteris establerts en el mateix plec de clàusules.
SEGON: Sotmetre’l a informació pública per un termini de deu dies, a efectes
d’examen i de reclamacions.
TERCER: Aprovar l’expedient de contractació de l’obra esmentada i disposar
l’inici de la licitació en els termes següents, si bé aquesta s’ajornarà el temps
que sigui necessari en cas de presentar-se reclamacions contra el plec de
condicions aprovat:
1. Entitat adjudicadora:
Ajuntament de Gandesa.
2. Objecte del contracte:
Execució de les obres de "Reparació dels danys ocasionats pels aiguats de 12 de juliol de 2008
al Cementiri Municipal de Gandesa”.
3. Lloc d'execució:
Cementiri Municipal de Gandesa.
4. Termini d'execució:
2 mesos, a partir de l'acta de comprovació del replanteig.
5. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
Tramitació: urgent..
Procediment: obert.
Forma: concurs.
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6. Pressupost base de licitació, millorable a la baixa:
44.724,96€, IVA vigent inclòs.
7. Classificació del contractista:
No es precisa.
8. Garanties:
Provisional: 894,49€.
Definitiva: 4% del preu d'adjudicació del contracte.
9. Obtenció de documentació:
Ajuntament de Gandesa.
Pl. d'Espanya, núm. 1.
43780-Gandesa.
Tel. 977420022.
Fax. 977421257.
10. Termini de presentació d'ofertes:
Tretze 13) dies naturals a partir del dia següent al de la publicació del present anunci en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
11. Documentació a presentar:
L'especificada a la clàusula 5ª del plec de condicions que regeix la contractació.
12. Lloc i hora de presentació:
Ajuntament de Gandesa.
Pl. Espanya, núm. 1.
43780-Gandesa.
Àrea de Secretaria.
Horari de 8 a 15 h.
13. Obertura de proposicions:
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.
Dia: L'endemà de finalitzar el període de presentació de proposicions. Si aquest és dissabte o
festiu, el primer dia hàbil següent.
Hora: 13 hores.
14. Despeses dels anuncis:
A càrrec de l'adjudicatari.

Assumptes de governació:
12)

Adjudicació si s’escau, del contracte d’aprofitament cinegètic a
la Forest Comuns CUP-26, temporada 2008-2009, pel sistema de
subhasta pública, procediment obert.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 4 de setembre
de 2008, va aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives que ha de
regular l'adjudicació de l'aprofitament de caça a la Forest Comuns CUP 26, dins
del Terme Municipal de Gandesa, temporada 2008/09, pel sistema de
subhasta pública procediment obert i va acordar exposar-lo al públic per un
termini de vint dies, a efectes d'examen i de reclamacions, convocant
simultàniament subhasta pública.
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Durant el termini establert, no va presentar-se cap reclamació contra el plec de
clàusules aprovat.
La licitació es va fer pública mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona núm. 244 de data 21.10.2008 i en el tauler d'anuncis
de la Casa Consistorial, respectivament.
L'acte d'obertura de les proposicions presentades va tenir lloc el passat dia 19
de novembre de 2008.
Segons es desprèn de l'acta de la reunió celebrada per la Mesa de
Contractació i de la documentació obrant a l'expedient, resulta que únicament
hi ha una proposició presentada dins del termini establert, que correspon a la
presentada pel Sr. Miguel Ángel de Solís Tello Farfán de los Godos, el qual ha
presentat correctament la documentació exigida al plec de clàusules i ofereix el
preu de taxació de 5.050,00€ .
Feta avinent la proposta de la Mesa de Contractació en el sentit d'adjudicar al
Sr. Miguel Angel de Solís Tello Farfán de los Godos el contracte d'aprofitament
de caça a la Forest Comuns CUP 26 TM de Gandesa, temporada 2008/09, pel
preu de taxació de 5.050,00€, per ajustar-se al plec de clàusules aprovat per
l'Ajuntament i superar el preu índex;
De conformitat amb els preceptes establerts a la Llei 43/2003, de Montes i el
Reglament de Montes, aprovat per Decret 485/1962, els articles 78 a 82 del
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni
dels Ens Locals i disposicions concordants;
Vistos els articles93, 94, 98, 99, 122 i 126 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de Contractes del Sector Públic;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Adjudicar al Sr. Miguel Angel de Solís Tello Farfán de los Godos,
amb NIF 28830354-S, el contracte per l'aprofitament de caça a la Forest,
CUP 26, TM de Gandesa, des de la data d'adjudicació fins el 31 de desembre
de 2009, exclusivament en els períodes autoritzats pel Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat, pel preu de taxació de cinc mil cinquanta
euros (5.050,00€), amb plena subjecció al plec de clàusules econòmicoadministratives que regula l'adjudicació de l'aprofitament,
aprovat per
l'Ajuntament.
SEGON: Requerir a l'adjudicatari perquè constitueixi a favor de l'Ajuntament la
garantia definitiva fixada en 600,00€ i perquè comparegui a la data que se li
assenyali, a signar el corresponent contracte administratiu, aportant un
programa dels dies concrets en què realitzarà l'aprofitament dins del termini
establert per enguany.
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TERCER: Determinar que:
1. Segons el nombre de permisos de cada tipus de cacera que el Departament
de Medi Ambient i Habitatge autoritzi anualment, es farà el càlcul de l'import
anual que l’adjudicatari haurà de pagar a l'Ajuntament, d'acord amb els
percentatges sobre el preu unitari de trofeu establerts a l'apartat 5è. del plec de
condicions tècnico-facultatives particulars, prenent com a referència el preu de
taxació ofertat per l'adjudicatari de l'aprofitament, que és de 5.050,00€.
2. L'import total anual a pagar per l'adjudicatari serà variable d'un any a l'altre,
i serà ingressat per l'adjudicatari de l'aprofitament a l'Ajuntament.
Un cop
efectuat l'ingrés a les arques municipals, l'Ajuntament ho comunicarà al
Departament de Medi Ambient i Habitatge, el qual expedirà les preceptives
llicències anuals.
3. L'import que l'adjudicatari ha de pagar a l'Ajuntament per l'aprofitament
cinegètic de l'any 2008, ascendeix a l'import de: set mil cinc-cents setanta-cinc
euros (7.575,00€) i correspon als exemplars de cabra salvatge incloses en el
pla d'aprofitament cinegètic per l'any 2008 que tot seguit es relacionen, segons
comunicació efectuada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge en data
26.02.2008:
-1 mascle d’1 a 5 anys
-5 mascles de més de 9 anys.
-5 femelles
Qualsevol ampliació d'aquest aprofitament comportarà un augment en el preu
que l'adjudicatari ha de pagar a l'Ajuntament, prenent com a referència el preu
de taxació.
4. Aniran a càrrec de l'adjudicatari les despeses derivades de la publicació de
l'anunci de licitació de la subhasta i de l'import de la matrícula anual de l'àrea
privada de caça T-10.234, que ascendeixen a l'import de 155,87€ i 210,35€,
respectivament, els quals haurà de fer efectius a l'Ajuntament en el mateix
moment en què ingressi la garantia definitiva i el preu de l'aprofitament
cinegètic 2008.
QUART:
Notificar el present acord a l'adjudicatari i donar-ne trasllat al
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, Serveis Territorials
a les Terres de l'Ebre, per al seu coneixement i als efectes que corresponguin.
Assumptes d’interès socio-cultural:
13)
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Sol·licituds de subvenció de diverses entitats locals i/o
comarcals d’interès cultural, social o esportiu, per l’organització
d’activitats diverses.

Vistes les sol·licituds presentades a l’Ajuntament per diverses entitats locals o
comarcals, amb motiu de la realització d’activitats d’interès cultural, esportiu,
social o de lleure,
les quals contribueixen a satisfer les necessitats i les
aspiracions de la comunitat de veïns del municipi i a millorar la salut i benestar
dels vilatans;
Considerant que les entitats peticionàries realitzen en tots els casos activitats
d’expressió i foment de la cultura i de l’esport en les seves diferents vessants o
bé satisfan necessitats socials i de lleure promovent l’associacionisme de veïns
i de col·lectius locals;
Atès que en el Pressupost Municipal vigent hi ha crèdit suficient per atendre les
peticions de referència;
En ús de les competències conferides pels articles 66.3 n) i o) i 71.1del 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,
esportives, socials i de lleure;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ACORDA PER UNANIMITAT:

PRIMER: Atorgar les següents subvencions:
1. Al Club de Futbol Sala Gandesa, una subvenció de 600,00€, per finançar
parcialment les despeses ocasionades amb motiu de la participació del club en
la Lliga de Futbol Sala 2008-2009.
SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 489.04/4.5 del Pressupost
Municipal vigent.
TERCER: Determinar que les subvencions es faran efectives quan els
beneficiaris aportin a l'Ajuntament justificants de despeses realitzades per les
causes subvencionades.
QUART: Notificar el present acord als interessats per al seu coneixement i als
efectes escaients.
Assumptes diversos:
14) Assumptes de l'Alcaldia-Presidència.
No n'hi varen haver.
PREGS I PREGUNTES.
No n’hi varen haver.
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I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió a les onze 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, vint de novembre de dos mil vuit.
Vist i plau,
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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