ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL EN DATA 24 DE FEBRER DE 2005
_______________________________________________________________
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Gandesa, sent tres quarts de
deu del vespre del dia 24 de febrer 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.
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 l'acta de la sessió ordinària celebrada per la
Junta de Govern Local en data 13 d'octubre de 2004.
Fet avinent l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local
en data 13 d'octubre de 2004;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en
data 13 d'octubre de 2004.
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Assumptes d'organització, funcionament i règim jurídic de l'Ajuntament.
A continuació, la Secretària de la Corporació, atenent a les instruccions
facilitades pel Sr. Alcalde-President, va donar compte d'una resolució de
l'Alcaldia de data 22 d'octubre de 2004, del tenor literal següent:
"Per Resolució de data 2 de juliol de 2003, aquesta Alcaldia va delegar en favor de la Comissió
de Govern determinades atribucions, a l'empara del que preveu l'article 21.3 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
En ordre a aconseguir un millor funcionament dels òrgans municipals considero necessari
revocar la competència delegada a la Comissió de Govern, en matèria d'atorgament de
llicències municipals.
De conformitat amb el que estableixen els articles 114.3 i 116 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre,
RESOLC:
PRIMER: Revocar la delegació de competències atorgada en favor de la Comissió de Govern
en matèria d'atorgament de llicències municipals, segons resolució de data 2 de juliol de 2003.
SEGON: Que de la present resolució se'n doni compte a la Junta de Govern Local i al Ple de la
Corporació Municipal, en la primera sessió ordinària que celebri.
TERCER: Que la present resolució es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Ho mana i signa L'ALCALDE-PRESIDENT, a Gandesa, a vint-i-dos d'octubre de dos mil
quatre".

Va informar la funcionària que la resolució transcrita s'havia publicat íntegre en
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 265, de data 17.11.2004,
en compliment del que determina l'article 114.3 en relació amb el 44.2, del RD
2568/1986, de 28 de novembre.
La Junta de Govern Local va donar-se'n per assabentada.
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;

2

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

CONCEPTE

IMPORT

844 JOAN RINS CORTIELLA

Treballs i materials reparació i manteniment edificis municipals

845 ANGELS MEIX BOIRA

Subministre i confecció roba taulons per xerrades Estatut

650,15

846 ESTEFANIA FERRERES GARCIA

Desplaçaments tasques rehabilitació CAP mes de setembre
2004

848 SERVISANT S.C.P.

Confecció Programa Oficial i de butxaca Festa Major 2004

8167,56

849 EDUARDO SOTO MORENO

Realització Pregó Festa Major 2004

1160,00

850 EBRELECTRIC S.A.

Subministre material enllumenat carrer Messerols

43,57

851 EBRELECTRIC S.A.

Subministre material servei manteniment CEIP

14,58

852 EBRELECTRIC S.A.

Subministre material enllumenat carrer Messerols

79,50
331,20

6,43

853 ARIDOS Y EXCAV. DEL MATARRAÑA S.L. Subministre i ports arids per servei brigada obres

290,97

854 LLORENÇ MARTI BENAIGES

Treballs de matador a l'escorxador durant el mes de setembre

367,99

855 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministre materials servei manteniment enllumenat públic

856 ROGELIO MUÑOZ GUIMERA

Honoraris setembre valoració obres

37,72
494,61

857 ESTHER ROSELLO SOLE

Subministre sabates pel Vigilant Municipal

858 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministre materials servei manteniment enllumenat públic

8,48

859 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministre materials arranjament vestidors camp de futbol

13,92

860 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministre materials arranjament vestidors camp de futbol

15,14

861 PROMICSA

Publicació programa actes Festa Major al Diari de Tarragona

862 VICENTE SOLDRA JARDI

Treballs i materials pintar edifici Llar d'Avis

863 CONSELL COMARCAL DE LA TERRA
ALTA
864 ESTHER ROSELLO SOLE

Servei transport i tractament escombraries mes de setembre
Subministre sabates pel Vigilant Municipal

865 SOLRED S.A.

Subministre combustible vehicles municipals mes de setembre

866 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre articles per la Festa de les Paelles

867 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre articles pels actes de la Festa Major

868 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre articles per la Festa de les Paelles

869 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre paper higiènic pels serveis del CEIP

870 CORREOS Y TELEGRAFOS

Trameses postals mes de setembre de 2004

167,78

871 REDDIS UNION MUTUAL

Concert prestació servei de prevenció aliena 4t. trimestre de
2004
Subministre CDs per l'Emissora de Ràdio

556,48

7500,00

875 TELECOMUNICACIONS GARGALLO S.L.

Treb. i mat. obra "Canvi parc. i rest. coberta Capella Santis.
Esgles
Treb. i mat. obra "Rest. peus pedra i creus Via Crucis espai
Calvari
Adquisició telèfon mòbil

876 FONDA SERRES S.L.

Servei de pensió prestada a catorze transeünts

284,62

877 FONDA SERRES S.L.

872 ALTADILL LA BOUTIQUE DEL DISC
873 CONSTRUCCIONS ANNA S.C.C.L.
874 CONSTRUCCIONS ANNA S.C.C.L.

69,00

236,64
859,85
4863,43
73,50
446,92
37,31
529,72
0,52
30,62

28,75

1920,00
159,57

Dinars membres xaranga Festa Major

224,70

878 ASISTENCIA TECNICA AL MUNICIPIO S.A. Exemplar de la Llei General Tributaria

41,00

879 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre articles servei brigada obres

19,09

880 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials arranjament edifici Presó

70,81

881 TALLERS EBRO C.B.

Treballs i materials servei manteniment tractor recollida

91,21
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escombrar
882 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministre bombetes per l'enllumenat públic

883 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministre productes arranjament calefacció CEIP

884 RECAMBIOS CIMO S.A.

Subministre tub hidraulic arranjament calefacció CEIP

885 Ma. CARME VALLS SOLE

Subministre arbre per la jardinera del c/ Major

120,00

886 RAIMON CRESCENTI TODO

639,57

887 OFI-TECMAR S.L.

Fotografies Pubilles, reportatge portada programa i carrosses
F.M.
Gestions laborals mes de setembre de 2004

888 EDMON CASTELL GINOVART

Treballs estudi, redacció i edició avantprojecte museològic

889 LLUIS FALCO PRADES

Treballs estudi, redacció i edició avantprojecte museològic

890 Ma. CARMEN CARDENAS MEDINA

Servei de bar prestat durant la jornada electoral
Elec.Parl.Europeu
Servei habitació pel pregoner de la Festa Major

891 HOTEL PIQUE GABRIEL S.L.
892 DIPUTACIO DE TARRAGONA

268,73
2,78
29,00

570,22

6,00
58,85

893 EBRELECTRIC S.A.

Edicte BOP exposició pública padró subministrament aigua 3r.
trim
Subministre materials arranjament enllumenat c/ Reis Catòlics

894 EBRELECTRIC S.A.

Subministre materials servei manteniment enllumenat públic

66,25

895 EBRELECTRIC S.A.

Subministre materials servei manteniment enllumenat públic

652,69

896 ROGELIO MUÑOZ GUIMERA

Honoraris octubre valoració obres

494,61

897 ELECTROMECANICA LLATJE S.A.

Reparació grup electrobomba prefiltro piscines municipals

381,21

898 OFI-TECMAR S.L.

Assessorament Planificació Activitat Preventiva octubre 2004

899 HIGH QUALITY 2000 S.L.

Subministre tinta impressores Oficina de Turisme

900 Ma. ANGELS CID FORNOS

Treballs assessorament classes plàstica CEIP mes d'octubre

901 PUJOL PASTISSERIES S.L.

Subministre pa i cocs per la Trobada Gegantera

61,25

902 ANNA Ma. BALART BLADE

Subministre pa i cocs per la Trobada Gegantera

62,80

903 DOMENECH HOSTAU S.L.

Subministre pa i cocs per la Trobada Gegantera

54,75

904 FERRETERIA BARRUBES

Subministre articles servei manteniment enllumenat públic

76,17

905 FERRETERIA BARRUBES

Subministre articles reparació senyal trànsit

11,21

906 FERRETERIA BARRUBES

Candaus per les portes del camp de futbol

168,43

907 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre ciment per arranjament voreres

35,73

908 JOAQUIM ABELLA LLAURADO

97,97

912 ALTADILL LA BOUTIQUE DEL DISC

Subministre xocolata pols per l'acte infantil durant la Festa
Major
Còpies plànols obra Urbanització carrers Pla Parcial Povet de
la Pl
Edicte BOP clàusules obra Urbanització carrers P.P. Povet de
la P
Treballs i materials arranjament armari comptadors llum c/Reis
Cat
Subministre CDs per l'Emissora de Ràdio

913 JAVIER FERNANDEZ CASTELLS

Transport material Forum a Barcelona

914 DIANA COMUNICACIÓN

Publicitat a "Canal 21" de la Festa del Vi 2004

450,00

915 HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.

Subministre senyals regulació trànsit vies públiques

323,72

916 HERRAIZ-SISTEMES S.A.

Subministre aspersors i accesoris pel reg del Camp de Futbol

508,86

917 EBRELECTRIC S.A.

Subministre bombetes per l'enllumenat públic

423,17

918 CELLER COOPERATIU DE GANDESA

Records i vi per la Trobada Gegantera

909 LLUIS COHEN VENTURA
910 DIPUTACIO DE TARRAGONA
911 CARROSSERIES ALAZOR S.L.

919 DIPUTACIO DE TARRAGONA

Edicte BOP clàusules subhasta aprofitament caça major
Forest C
920 AGENCIA DE COMUNICACIO LOCAL S.A. Publicitat a COMRàdio de la Festa del Vi 2004

48,00
295,07

86,78
55,00
380,00

121,80
285,60
84,80
62,20
1740,00

300,44
160,23
208,80

921 C.I.N.M.A.Q. S.L.

Articles i productes de neteja pel Pavelló Poliesportiu

922 FERRER QUALITAT S.A.

Subministre articles fontaneria reparacions edificis municipals

923 CONSERVACION INTEGRAL VIARIA S.L.

Treballs i materials reparació semafors Avda. Aragó

381,78

924 CARBURANTS PERPINYA S.L.

Subministre combustible per la calefacció de l'edifici de
l'Ajuntame
Subministre combustible per la calefacció del CEIP

810,00

Desplaçaments tasques rehabilitació CAP mes d'octubre de
2004
Serveis neteja dependències municipals mes d'octubre

310,50

Honoraris redacció projecte reforma enllum.públ. per estalvi
energè
Honoraris redacció projecte reforma enllum.públ. per estalvi
energè
Subministre combustible vehicles municipals mes d'octubre

4461,94

925 CARBURANTS PERPINYA S.L.
926 ESTEFANIA FERRERES GARCIA
927 NETCAT SERVEIS DE NETEJA S.L.
928 JOSEP LLUIS SERRANO SANZ
929 JOAN FRANCESC MARTINEZ MELICH
930 SOLRED S.A.
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27,96
325,93

810,00

557,48

4461,94
497,52

931 LLORENÇ MARTI BENAIGES

Treballs de matador a l'escorxador durant el mes d'octubre

343,12

932 JARMA S.C.C.L.

Treballs i materials servei manteniment vehicle Mitsubishi

248,58

933 JARMA S.C.C.L.

Treballs i materials servei manteniment Dumper

934 AUTO BRUGAN S.L.

Treballs i materials reparació vehicle Land Rover

935 CORREOS Y TELEGRAFOS

Trameses postals mes d'octubre de 2004

936 GANDESA DE GAS S.L.

Gas propà per les dutxes del Pavelló Poliesportiu

937 LA VEU DE L'EBRE S.L.

Publicitat al setmanari de la Festa del Vi 2004

938 PAQUITA BELTRI FUMADO

Aperitiu servit al Grup de Grallers

72,30

939 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

29,51

940 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre paper higiènic pels serveis de l'Estació
d'Autobusos
Subministre paper higiènic pels serveis del CEIP

941 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre articles per la Trobada Gegantera

62,26

942 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre articles per la Trobada Gegantera

943 JUAN MIGUEL FRANCH PALMA

Quota anual serveis desinfecció,desinsectació i desratització
depe
Servei transport i tractament escombraries mes d'octubre

944 CONSELL COMARCAL DE LA TERRA
ALTA
946 DIPUTACIO DE TARRAGONA

85,78
1001,36
153,23
60,32
203,00

30,62
44,62
1045,76
4519,65

947 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Edicte BOP aprov.inic. Projecte obres urb. A.Catalunya 2a.
Fase
Subministre articles servei Cementiri Municipal

948 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials servei manteniment CEIP

949 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre articles servei neteja escorxador

950 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre equipament pel personal municipal

107,45

951 PROMICSA

Publicitat al Diari de Tarragona de la Festa del Vi 2004

586,96

952 HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.

288,14

953 FERRER QUALITAT S.A.

Subministre equipament de seguretat pel personal brigada
obres
Subministre materials servei manteniment edifici Ajuntament

954 SCHLECKER S.A.U.

Articles pel servei de l'Emissora de Ràdio

11,17

955 ALTADILL LA BOUTIQUE DEL DISC

Subministre CDs per l'Emissora de Ràdio

79,70

956 INFORMATICA DEL EBRO S.A.

958 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Servei manteniment i conservació fotocopiadora oficines
municipals
Realització correfoc amb diables i drac amb motiu de la Festa
Major
Subministre materials servei manteniment camp de futbol

959 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministre materials servei manteniment enllumenat públic

957 DIABLES I GRALLERS L'ULL DEL BOU

48,00
130,27
7,84
7,98

64,43

291,60
1300,00
1,96
498,79

960 ARIDOS Y EXCAV. DEL MATARRAÑA S.L. Subministre i ports arids per servei brigada obres

314,29

961 JUAN JAEN OLIVER

Serveis enterraments cementiri

168,00

962 JOSEP FONTANET ESCARIHUELA

Subministre materials per la Biblioteca Municipal

963 JOSEP FONTANET ESCARIHUELA

Subministre premsa Biblioteca mes d'octubre

105,50

964 JOSEP FONTANET ESCARIHUELA

Subministre premsa Biblioteca mes de novembre

100,00

965 SALVADO I COSTA C.B.

Treballs i materials arranjament tapes registre xarxa
clavegueram
Treballs i materials servei manteniment enllumenat públic

966 SALVADO I COSTA C.B.
967 SALVADO I COSTA C.B.

64,20

48,31
57,72
479,02

968 SALVADO I COSTA C.B.

Treballs i materials arranjament i confecció graelles Festa del
Vi
Treballs i materials arranjament sostre edifici Presó

969 OFI-TECMAR S.L.

Gestions laborals mes d'octubre de 2004

443,18

970 Ma. ANGELS CID FORNOS

380,00

972 JOSEP ANTONI AUBANELL CLUA

Treballs assessorament classes plàstica CEIP mes de
novembre
Edicte BOP aprov.inic.projecte estalvi energètic enllumenat
públic
Treballs retro i tractor neteja abocador d'escombraries

973 JOSEP ANTONI AUBANELL CLUA

Treballs retro neteja parcel.les Polígon La Plana

711,10

974 JOSEP ANTONI AUBANELL CLUA

Treballs retro arranjament camins del terme municipal

585,61

975 JOSEP ANTONI AUBANELL CLUA
976 ANUNCIACION ARGENTE MORENO

Treballs retro, tractor i martell arranjament i manteniment vies
públiqu
Subministre articles pintura per servei brigada obres

977 CARROSSERIES ALAZOR S.L.

Treballs i materials arranjament màquina neteja carrers

978 OFI-TECMAR S.L.

Assessorament Planificació Activitat Preventiva novembre
2004
Subministre articles equipament bar Piscines

971 DIPUTACIO DE TARRAGONA

979 COMERCIAL CREIXENTI S.L.
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54,89

48,00
941,17

2258,80
14,30
244,23
86,78
393,25

980 COMERCIAL CREIXENTI S.L.

Subministre articles servei manteniment edificis municipals

981 FERRETERIA BARRUBES

Subministre materials servei manteniment CEIP

982 FERRETERIA BARRUBES

Subministre articles ornamentació carrers Festes Nadalenques

45,36

983 FERRETERIA BARRUBES

Subministre articles servei escorxador

36,54

984 FERRETERIA BARRUBES

Subministre articles servei recollida escombraries

985 FERRETERIA BARRUBES

Copies claus pels Vigilants Municipals

986 FERRETERIA BARRUBES

Subministre ferraments pel servei de la brigada d'obres

987 FERRETERIA BARRUBES

Subministre accesoris ferraments brigada obres

988 HIGH QUALITY 2000 S.L.

Subministre tinta impressores ordinadors oficines municipals

989 LLUMS DECORATIVES C.B.

1952,05

991 PEGETBE S.L.

Lloguer motius lluminosos ornamentació carrers Festes
Nadalenques
Conservació ascensor edifici Ajuntament mes de desembre de
2004
Ports dos paquets

992 DIPUTACIO DE TARRAGONA

Edicte BOP aprovació inicial exp. Núm. 1/04 modificació crèdit

48,00

993 JOAN RINS CORTIELLA

Treballs i materials col.locació vidres edifici Escoles Velles

994 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministre materials servei manteniment enllumenat públic

237,66

995 ONA CATALANA S.A.

Publicitat a ONA de l'Ebre de la Festa del Vi 2004

203,00

996 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
RADIODIFUSION
997 BAYER HNOS. S.A.

Publicitat a Radio Móra d'Ebre de la Festa del Vi 2004

295,80

Subministre llibres impressos per servei oficines municipals

787,16

990 ASCENSORES MARVI S.L.

998 CARBURANTS PERPINYA S.L.

158,75
9,87

104,40
14,62
134,36
70,23
127,99

147,03
55,82
32,71

1000 CORREOS Y TELEGRAFOS

Subministre combustible per la calefacció de la Biblioteca
Municipal
Subministre materials servei manteniment i conservació
enllumenat p
Trameses postals mes de novembre de 2004

1001 MODUL PROMOCIONS S.R.L.

Treballs i materials arranjament vestidors Piscines Municipals

2669,02

1002 ELECTROMECANICA LLATJE S.A.

2526,48

1005 NETCAT SERVEIS DE NETEJA S.L.

Treballs i materials instal.lació sortida bomba pou nou
abast.aigua
Treballs i materials instal.lació hidràulica bomba pou nou
abast.aigua
Treballs i materials quadre comandament bomba pou nou
abast.aigua
Serveis neteja dependències municipals mes de novembre

1006 UNION COMERCIAL CATALANA S.L.

Regulador butà pels calentadors de les dutxes del Pavelló

1007 HIGH QUALITY 2000 S.L.

Adaptació a la xarxa PCs i configurar impressores

139,43

1008 SOLRED S.A.

538,90

1009 TOMAS BESALDUCH COTILLO

Subministre combustible vehicles municipals mes de
novembre
Bengales per la Cavalcada de Reis

1010 ROGELIO MUÑOZ GUIMERA

Honoraris novembre valoració obres

494,61

1011 ANTONIO JARDI PORTOLES

Placa homenatge Sr. Pere Joan Chertó

1012 CARBURANTS PERPINYA S.L.

Subministre combustible calefacció edifici Ajuntament

270,00

1013 CARBURANTS PERPINYA S.L.

Subministre combustible calefacció Biblioteca Municipal

270,00

1014 HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.

Subministre botes seguretat personal brigada obres

1015 CIAL. COTS-UBALDE S.L.

Subministre ciment per servei brigada obres

1016 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials arranjament vies públiques

1017 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.
1018 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre guants pel personal del servei de recollida
d'escombraries
Subministre guants pel personal de la brigada d'obres

1019 ALTADILL LA BOUTIQUE DEL DISC

Subministre CDs per l'Emissora de Ràdio

1020 LLORENÇ MARTI BENAIGES

Treballs de matador a l'escorxador durant el mes de novembre

1021 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre paper higienic pels serveis del CEIP

30,62

1022 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre aigua i paper higienic per les oficines municipals

49,02

1023 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre paper secamans per les oficines municipals

1024 ESTEFANIA FERRERES GARCIA

Desplaçaments tasques rehabilitació CAP mes de novembre

144,90

1025 PACO GARCIA S.A.

Subministre roba d'uniforme pels Vigilants Municipals

338,52

1026 HERMES COMUNICACIONS S.A.

Publicitat a "El Punt" especial llibre de festes i tradicions

271,44

1027 ANTONIO ELIAS ARCALIS

121,22

1028 BOHER I MAYOLAS S.L.

Honoraris com a Procurador de l'Ajuntament davant
l'Audiencia Prov
Bosses cotilló acte Fi d'Any

1029 RAMON BERGADA S.L.

Subministre taula per màquina d'escriure

999 EBRELECTRIC S.A.

1003 ELECTROMECANICA LLATJE S.A.
1004 ELECTROMECANICA LLATJE S.A.

6

79,50
14,30
144,11

10270,64
7491,28
557,48
9,47

291,48
68,09

36,25
337,84
5,73
10,00
16,60
22,80
386,51

20,53

556,80
88,16

1030 RAMON BERGADA S.L.

1033 DISTRIBUCIONS ESTRUEL S.L.

Treballs i materials reparació i neteja màquines escriure
oficines
Subministre materials servei manteniment i conservació
enllumenat p
Subministre materials servei manteniment i conservació
enllumenat p
Lots nadalencs per obsequi personal municipal

1034 JUAN ANTONIO FLORENSA GARI

Treballs i materials servei manteniment màquina neteja carrers

372,43

1035 OFI-TECMAR S.L.

Gestions laborals mes de novembre de 2004

671,98

1036 HOTEL PIQUE GABRIEL S.L.

Serveis de restaurant recepcions Corporació

1037 Ma. ANGELS CID FORNOS
1038 FERRER QUALITAT S.A.

Treballs assessorament classes plàstica CEIP mes de
desembre
Abonament material de la factura núm. 406040

1039 SOREA S.A.

Gestió servei d'aigua potable durant el 4t. Trimestre de 2004

1040 GRAFICAS SALAET S.A.

Subministre articles per la Trobada Gegantera

1041 GRAFICAS SALAET S.A.

Subministre bosses brossa servei plaça

1042 GRAFICAS SALAET S.A.

Subministre paper pels servei de les oficines

1043 ANUNCIACION ARGENTE MORENO

Subministre productes de neteja i pintura

1031 EBRELECTRIC S.A.
1032 EBRELECTRIC S.A.

1 ASCENSORES CENIA S.A.

505,34
17,57
308,33
1331,30

79,61
380,00
-185,68
50733,17
22,16
97,78
290,00
86,90

2 LIMPLAS S.A.

Servei conservació i manteniment ascensor Llar d'Avis 1r.
Trimestre
Subministre productes neteja Pavelló Poliesportiu

256,44

3 LIMPLAS S.A.

Subministre productes neteja Estació Autobusos i Escorxador

24,01

4 CORREOS Y TELEGRAFOS

Renovació quota utilització Apartat de Correus

39,40

5 GANDESA DE GAS S.L.

Subministre gas propà per les dutxes del Pavelló Poliesportiu

30,16

6 AUTO BRUGAN S.L.

Treballs i materials reparació vehicle Land Rover

92,07

7 OFI-TECMAR S.L.

86,78

8 MAGDA SAMPE FERRE

Quota assessorament planificació activitat preventiva
desembre 2004
Confecció traje complet per la Cavalcada de Reis

9 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre articles servei brigada obres

4,45

210,00
8,82

10 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials arranjament edifici CEBE

65,37

11 FERRETERIA BARRUBES

Subministre articles manteniment edifici Escoles Velles

80,32

12 FERRETERIA BARRUBES

Treballs i materials servei manteniment motoserra

55,13

13 FERRETERIA BARRUBES

Subministre articles organització Cavalcada de Reis

39,34

14 FERRETERIA BARRUBES

Còpies tres claus de les oficines municipals

12,01

15 PEGETBE S.L.

Port un paquet des de Gandesa a Tarragona

9,20

16 RAMON LUZ MUÑOZ

Documentació tècnica per Memòria enllumenat públic

17 PUJOL PASTISSERIES S.L.

Subministre cocs acte presentació llibre "Coques i corassons"

18 METATECNIC MAÇANET S.L.

Subministre i grabació gots per la Verbena de Fi d'Any

362,39

19 POLY-KLYN S.L.

335,24

21 SAMM

Lloguer 2 cabines sanitàries de W.C. Per la Verbena de Fi
d'Any
Lloguer calefactor per Parc Infantil de Nadal i Verbena de Fi
d'Any
Despeses combustible i transport calefactor anterior

22 SAMM

Lloguer grup electrogen per la Verbena de Fi d'Any

353,10

23 JAVIER FERNANDEZ CASTELLS

Ports per la Verbena de Fi d'Any des de Maçanet de la Selva

31,39

24 DIPUTACIO DE TARRAGONA

48,00
153,70

26 IGNACIO SEGURA GARCIA

Edicte BOP arov.inic. Exped. 2/04 modif.crèdit pressupost
2004
Servei conserv. I manten. Ascensor edifici Ajuntament mes
gener
Servei autocontrol semestral de l'escorxador municipal

27 EBRELECTRIC S.A.

Subministre materials servei manteniment semafors

158,68

28 EBRELECTRIC S.A.

Subministre materials servei manteniment i conservació CEIP

29 EBRELECTRIC S.A.

Subministre materials arranjament enllumenat públi

30 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials arranjament cementiri

21,44

31 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials arranjament cementiri

21,44

32 CONSTRUCCIONS ANNA S.C.C.L.
33 JOAN ANTONI CANALDA DESCARREGA

Obra "Reparació danys aiguats novembre 2003 camins
municipals"
Subministre materials servei manteniment Emissora Ràdio

34 PACO GARCIA S.A.

Subministre uniformes pels Vigilants Municipals

35 CONSELL COMARCAL DE LA TERRA
ALTA
36 LLORENÇ MARTI BENAIGES

Servei transport i tractament escombraries mes de novembre

20 SAMM

25 ASCENSORES MARVI S.L.

7

Treballs de matador d'animals a l'escorxador mes de

633,80
24,00

408,32
124,56

143,62
8,89
85,75

17275,95
29,00
119,22
4457,32
539,58

desembre
37 HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.

Subministre senyal regulació trànsit vies públiques

38 FERRER QUALITAT S.A.

Subministre materials serv.mant. Caserna G.C. I Biblioteca

39 ORONA S.C.

Servei conserv. I manten. Ascensor Ca la Vila Vella 1r.
Trimestre -05
Desplaçaments tasques rehabilitació CAP mes de desembre
2004
Trameses postals mes de desembre de 2004

289,08

36,00
657,88

44 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Edicte BOP exp.públ. Padró subministrament aigua 4t. Trim.
2004
Subministre combustible vehicles municipals mes de
desembre -04
Subscripció al Boletín Oficial del Estado any 2005

45 ABS INFORMATICA S.L.

Contracte manteniment aplicacions informàtiques any 2005

1976,63

46 JOAN RINS CORTIELLA

Treballs i materials arranjament locals CEBE

210,38

47 ROGELIO MUÑOZ GUIMERA

Honoraris desembre 2004 valoració obres

494,61

48 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre caramels actes Pare Noel i Cavalcada Reis

141,56

49 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre aigua i articles de neteja servei oficines municipals

118,57

50 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

476,98

51 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Lots obsequis Nadal pel personal col.laborador Emissora
Ràdio
Subministre màquina expenedora aigua i accesoris

52 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre cava per la Verbena de Fi d'Any

356,35

53 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Lot obsequi Nadal pel personal col.laborador Emissora Ràdio

54 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre articles organització Cavalcada de Reis

55 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre caramels pels actes de la Festa de Sant Antoni

56 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Abonament devolució cava de la Verbena de Fi d'Any

57 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre aigua per la màquina expenedora

58 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre articles pel servei de neteja de Ca la Vila Vella

59 ANGELS MEIX BOIRA

Subministre tela per les carrosses de la Cavalcada de Reis

76,00

60 NETCAT SERVEIS DE NETEJA S.L.

541,72

61 RAMON LUZ MUÑOZ

Serveis neteja dependències municipals mes de desembre
2004
Treballs i materials servei manteniment enllumenat públic

62 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministre materials servei manteniment enllumenat públic

129,85

63 ALVAREZ BELTRAN S.A.

13,07

64 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministre materials manteniment calefacció Ajuntament i
CEIP
Subministre materials servei manteniment enllumenat públic

65 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministre materials enllumenat carrers Festes Nadalenques

66 ALVAREZ BELTRAN S.A.
67 CARBURANTS PERPINYA S.L.

Subministre materials manteniment camp futbol i pavelló
poliesportiu
Subministre combustible calefacció edifici Ajuntament

255,00

68 CARBURANTS PERPINYA S.L.

Subministre combustible calefacció edifici Ajuntament

765,00

69 CARBURANTS PERPINYA S.L.

Subministre combustible calefacció CEIP

765,00

70 BAYER HNOS. S.A.

Subscripció a "La Administración Práctica" any 2005

237,00

71 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials arranjament cementiri

26,83

72 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials arranjament cementiri

19,69

73 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

50,04

74 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre articles carrosses Cavalcada Reis i carpa Verb. Fi
Any
Subministre articles carrosses Cavalcada Reis

75 JOSEFA MARTI CREIXENTI

Subministre articles servei oficines municipals

13,40

40 ESTEFANIA FERRERES GARCIA
41 CORREOS Y TELEGRAFOS
42 DIPUTACIO DE TARRAGONA
43 SOLRED S.A.

76 EBREQUALITAT S.A.

Subministre focus pel Monument a "La Serena"

77 HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.

Subministre senyals regulació trànsit vies públiques

78 S.A.T. ARACAVA O.P.F.H. 315

Subministre productes fitosanitaris pels jardins municipals

79 FONDA SERRES S.L.

Servei de pensió prestada a vint-i-dos transeünts

80 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L. Drets d'embrancament de l'escomesa elèctrica del c/ Meserols
81 JOAN ANTONI CANALDA DESCARREGA

Reparació ràdio-enllaç de l'Emissora de Ràdio

82 ENT.AUT. DEL DIARI OFICIAL I
PUBLICAC.
83 CONSELL COMARCAL DE LA TERRA
ALTA
84 DIPUTACIO DE TARRAGONA

Subscripció al DOGC any 2005

85 DIPUTACIO DE TARRAGONA

8

Servei transport i tractament escombraries mes de desembre
2004
Edicte BOP projecte instal.lació dos torres mesura de vent
(Eòlic Par
Edicte BOP compte general exercici 2003

17,27
75,98

248,40
181,83

216,36

288,14
14,13
5,80
14,16
-124,72
4,11
12,82

66,35

85,26
126,13
81,68

38,56
41,82
154,69
85,60
470,80
115,93
69,60
138,06
4265,22
60,00
69,00

86 C.F. GANDESA

Serveis de bar durant els partits de la Festa Major

162,70

87 Ma. ANGELS CID FORNOS

Assessorament classes de plàstica CEIP mes de gener de
2005
Gestions laborals mes de desembre de 2004

380,00

88 OFI-TECMAR S.L.
89 INFORMATICA DEL EBRO S.A.
90 HIFE S.A.
91 REDDIS UNION MUTUAL
92 ALVAREZ BELTRAN S.A.
93 CARROSSERIES ALAZOR S.L.

Servei manteniment i conservació fotocopiadora oficines
municipals
Serv.dilluns i divendres Gandesa-Mora i retorn novbre.-desbre.
-04
Concert prestació servei de prevenció aliena 1r. Trimestre de
2005
Subministre materials servei manteniment enllumenat públic

704,78
113,65
528,92
645,37
280,71

94 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Treballs i materials arranjament farola enllum.publ. C/ Reis
Catòlics
Subministre materials arranjament cementiri

95 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials servei manteniment edifici Ajuntament

2,61

96 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre vestuari i equipament pel personal de la brigada
d'obres
Conjunt vestuari per la Cavalcada de Reis

250,41

411,93

100 FERRETERIA BARRUBES

Treballs de matador d'animals a l'escorxador durant el mes de
gener
Servei conserv. I manten. Ascensor edifici Ajuntament mes
febrer
Subministre articles manteniment edifici Escoles Velles

101 FERRETERIA BARRUBES

Subministre articles servei manteniment enllumenat públic

102 ROGELIO MUÑOZ GUIMERA

Honoraris gener 2005 valoració obres

103 ROS ROCA S.A.

Subministre recanvis màquina neteja carrers

291,72

104 CARBURANTS PERPINYA S.L.

Subministre combustible calefacció edifici Ajuntament

765,00

105 CARBURANTS PERPINYA S.L.

Subministre combustible calefacció CEIP

765,00

106 ALFONSO MONFORTE GARRIDO

Actuació musical Trobada Intercomarcal de Dansada any 2003

210,00

107 ALFONSO MONFORTE GARRIDO

420,00

108 ALFONSO MONFORTE GARRIDO

Actuació musical amb motiu de la Diada de Catalunya any
2003
Actuació musical Trobada Intercomarcal de Dansada any 2004

109 JOSEP FONTANET ESCARIHUELA

Subministre premsa Biblioteca mes de desembre de 2004

103,80

110 JOSEP FONTANET ESCARIHUELA

Subministre premsa Biblioteca mes de gener de 2005

94,80

111 ITEUVE TECHNOLOGY S.L.

Taxes inspecció periòdica obligatòria vehicle Mitsubishi

44,65

112 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre paper higiènic serveis CEIP

30,62

113 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre paper higiènic serveis Estació d'Autobusos

15,31

114 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre paper secamans per la brigada d'obres

115 BAYER HNOS. S.A.

Textos legals per les oficines municipals

97 JOAN LLOVET LAHOSA
98 LLORENÇ MARTI BENAIGES
99 ASCENSORES MARVI S.L.

116 ARIDOS Y EXCAV. DEL MATARRAÑA S.L. Subministre i ports arids servei brigada obres

49,65
56,96

117,43

153,70
13,57
68,44
510,43

180,00

20,53
134,90
300,70

117 HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.

Subministre articles regulació velocitat trànsit vies públiques

118 HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.

Adquisició motoserra servei brigada obres

419,00

119 EBREQUALITAT S.A.

Subministre materials servei manteniment enllumenat públic

210,56

120 EBREQUALITAT S.A.

342,59

121 EBREQUALITAT S.A.

Subministre calentador aigua i accesoris per l'Escorxador
Municipal
Subministre materials servei manteniment Ca la Vila Vella

122 EBREQUALITAT S.A.

Subministre materials enllumenat c/ Font de Dalt

143,98

123 EBREQUALITAT S.A.

Subministre materials servei manteniment Ca la Vila Vella

154,33

124 EBREQUALITAT S.A.

Subministre materials servei manteniment camp futbol i
Pavelló Polie
Quota assessorament planificació activitat preventiva gener
2005
Serveis arranjament camins i camió plataforma elevadora any
2004
Serveis enterraments cementiri

125 OFI-TECMAR S.L.
126 CONSELL COMARCAL DE LA TERRA
ALTA
127 JUAN JAEN OLIVER
128 SOLRED S.A.

1673,65

175,15

31,38
89,91
991,65
432,00

129 JUANJO CLUA VIÑA

Subministre combustible vehicles municipals mes de gener de
2005
Treballs tractor-pala adequació abocador

290,29

130 GRUP D'ANIMACIO TIRITELLA

Actuació rua de Carnestoltes

600,00

131 BATLLE SOLE S.C.P.

Subministre articles per la Festa de la Dona

132 CORREOS Y TELEGRAFOS

Trameses postals mes de gener de 2005

133 FRANCISCA BELTRI FUMADO

Aperitiu servit als Grallers amb motiu de la Festa de
Carnestoltes

9

630,01

20,74
135,92
14,40

134 Ma. FONTCALDA BLANCH SOLE

Subministre articles Jornades Culturals i Trobada Gegantera

51,58

135 ESTEFANIA FERRERES GARCIA

Desplaçaments tasques rehabilitació CAP mes de gener de
2005
Quota associat a la FMC any 2005

227,70

136 FEDERACIO DE MUNICIPIS DE
CATALUNYA
137 S.A. MACC ESPAÑA

502,10

Subministre escala pel servei d'enterraments al Cementiri

415,28

138 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre articles per la Festa de la Dona

143,92

139 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre aigua per la màquina expenedora

47,54

140 ISMAEL LOBO MULET

17,65

141 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Consumicions servides membres meses electorals 20 febrer
05
Subministre articles servei manteniment enllumenat públic

328,38

142 HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.

Subministre articles regulació velocitat trànsit vies públiques

382,85

143 RAMBLA, S.C.C.L.

Dinars servist als membres meses electorals 20 febrer 2005

63,50

144 HIGH QUALITY 2000, SL

Subministre segell per a l'Escorxador Municipal

145 HIGH QUALITY 2000, SL

459,36

149 FLORISTERIA EL TREBOL

Subministre folis A-4 amb anagrama Ajuntament per oficines
mpals
Subministre entrades festa Cap d'Any i paper A3 per oficines
mplas
Consumicions servides membres meses electorals 20 febrer
05
Consumicions servides membres meses electorals 20 febrer
05
Subministre flors per a la Festa de la Dona

150 LOCALRET

Aportació econòmica corresponent a l'any 2005

289,19

146 HIGH QUALITY 2000, SL
147 FRANCISCA BELTRI FUMADO
148 FRANCISCA BELTRI FUMADO

27,45

81,66
34,39
27,20
54,00

Total factures:....................................................................................221.586,71€
SEGON: Anul.lar les factures que tot seguit es relacionen, devengades per
les jornades "Dies de guerra, diàlegs de Pau", celebrades a Gandesa el mes de
juliol de 2004, dins del Fórum de les Cultures, per haver estat assumides
directament per l'Institut de Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, en
concepte d'aportació econòmica d'aquest ens als actes esmentats:
602 Fundació Bosch Gimpera UB

Despeses Memorial de Gandesa

662 J. A. Canalda Descarrega

Lloguer equip de so per les Jornades del Forum

3.480,00
870,00

623 Montserrat Sanz Francés

Il.luminació actes de les Jornades del Forum

1.392,00

847 SERVISANT S.C.P.

Articles de publicitat per les Jornades del Forum

5.288,44

Total:...................................................................................................11.030,44€

TERCER:
Deixar pendent d'aprovació la factura que es detalla,
clarificar determats conceptes:
945 SOTECNIC S.L.

fins a

Treballs i materials reparació esfera rellotge campanar Església 1.190,93

QUART: Aprovar les dietes i indemnitzacions a satisfer als membres de la
Corporació per desplaçaments efectuats amb motiu de reunions oficials:
-Al Sr. Joaquin Fontoba Solé:
27.05.04).

90,15€,

per indemnització ( dies 16.3.04 i

-Al Sr. Isidre Montané Cabús: 60,10€, per indemnització (dia 3.3.04)
-A la Sra. Maria José Serra Bedós: 273,54€, per indemnització i quilometratge
(dies 3.02.04, 20.02.04, 9.03.04 i10.03.04).

10

CINQUÈ: Aprovar els pressupostos que tot seguit es relacionen, els quals per
raó de la quantia, corresponen a contractes menors tipificats per l'article 56 del
RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques:
1. Aprovar el pressupost d'import 7.709,84€, IVA inclòs, aportat pel Sr. Rogelio
Muñoz Guimerà per efectuar la Direcció facultativa de les obres d'Urbanització
del Povet de la Plana, fases 1ª a 5ª, aplicant la despesa amb càrrec a la
partida núm. 6.60.600.01/5.1 (PT03) del Pressupost Municipal vigent.
2. Aprovar els pressupostos d'imports 10.270,64€ i 2.526,48€, IVA inclòs,
aportats per l'empresa Electromecànica Llatge, S.A. per la instal·lació d'una
bomba hidràulica i equipament al pou nou de la Catedral de l'Aigua, a
Gandesa, aplicant la despesa amb càrrec a la partida núm. 6.62.623.03/4.4
(PT01) del Pressupost Municipal vigent.
3. Aprovar el pressupost d'import 7.491,28€, IVA inclòs, aportat per l'empresa
Electromecànica Llatge, S.A. per la instal·lació d'un quadre de comandament i
línies d'instal·lació elèctrica d'alimentació de la bomba d'aigua del pou nou de
la Catedral de l'Aigua a Gandesa, aplicant la despesa amb càrrec a la partida
núm. 6.62.623.01/4.4( PT04) del Pressupost Municipal vigent.
4.
Aprovar el pressupost d'import 1.461,60€, aportat per l'arquitecte Sra.
Joana Garde Vidal, per l'expedient d'enderroc i Direcció d'obra de l'edifici
emplaçat a la ctra. de Vilalba, núm. 31, de Gandesa, on s'ha de construir la
nova seu de la D.O. Terra Alta, aplicant la despesa amb càrrec a la partida
núm. 6.62.627.02/4.3 (PT04) del Pressupost Municipal vigent.
5. Aprovar el pressupost d'import 363,75€, aportat per Tallers Salvadó i
Costa , C.B., per treballs en una obra de l'Art al Ras, aplicant la despesa amb
càrrec a la partida núm. 2.21.210.00/4.3 del Pressupost Municipal vigent.
6.
Aprovar el pressupost d'import 2.117,00€, aportat per l'enginyer de
telecomunicacions Sr. Jordi Farré Carbonell per la redacció d'un projecte de
legalització de l'emissora de ràdio i per l'emissió de documentació tècnica
complementària,
aplicant la despesa amb càrrec a la partida núm.
2.22.227.06.1/4.3 del Pressupost Municipal vigent.
7. Acceptar l'oferta de serveis de l'empresa Reciclables Celma, per la neteja
de l'estació de transferències i voltants i dels abocadors de vidre, durant un
termini màxim de tres mesos, per l'import de 116€ al mes, inclòs l'IVA,
aplicant la despesa amb càrrec a la partida núm. 2.21.210.00/4.3 del
Pressupost Municipal vigent.
8. No aprovar el pressupost aportat per l'empresa Dígit Bàscules i Sistemes,
SL, per la verificació oficial de la Bàscula Municipal, per considerar el preu
excessiu.
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4)
Reclamacions diverses sobre liquidacions de taxes municipals i
d'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
A) Sol·licitud de la Sra. Alegria Gabarri Romero.
La Sra. Alegria Gabarri Romero ha presentat en data 1.2.2005 un escrit pel
qual exposa que té cedit en arrendament l'ús de la vivenda del c. la Rosa,
núm. 7, de Gandesa. Exposa l'interessada que els anteriors ocupants de
l'immoble devien a l'Ajuntament diversos rebuts d'aigua que ella no pot assumir
en la seva totalitat. L'interessada proposa fer-se càrrec del deute anterior fins
l'import de 150,00€.
Un cop recaptat l'informe corresponent de l'empresa "SOREA, S.A." que
efectua la gestió del servei de subministrament d'aigua,
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Acceptar la proposta de la Sra. Alegria Gabarri Romero, en el sentit
que aquesta aboni a l'Ajuntament l'import de 150,00€ per liquidar part dels
rebuts pendents de cobrament de la taxa pel servei de subministrament d'aigua
a la vivenda emplaçada al c. la Rosa, núm. 7, de Gandesa, devengats amb
anterioritat a l'ocupació de la vivenda per part de l'interessada.
SEGON: No reclamar a la Sra. Alegria Gabarri Romero la resta de rebuts
d'aigua pendents de cobrament anteriors a la seva estada a la vivenda
esmentada.
TERCER: Notificar el present acord a l'interessada i a l'empresa SOREA, S.A.
que gestiona el servei esmentat.
B) Sol·licitud del Sr. Jordi Navarro Dalmases.
En data 28.01.05, el Sr. Jordi Navarro Dalmases ha presentat un escrit pel
qual exposa que la Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de juny de
2004, li va atorgar autorització per a què constés al seu nom el dret
d'escomesa a la xarxa d'abastament d'aigua potable de l'edifici emplaçat al c.
Santa Anna, núm. 8 de Gandesa (Exp. 59/2004), efectuant-li la corresponent
liquidació de taxes. Exposa l'interessat que el canvi d'escomesa no s'ha
arribat a efectuar i sol.licita que s'anul·li la liquidació tributària que se li va
practicar per aquest concepte.
Un cop recaptat l'informe a l'empresa "SOREA, S.A." que efectua la gestió del
servei de subministrament d'aigua;
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De conformitat amb el que estableix l'Ordenança Fiscal núm. 23, reguladora de
la taxa pel servei de subministrament d'aigua potable a domicili;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Estimar la petició del Sr. Jordi Navarro Dalmases i anul·lar la
liquidació tributària núm. 372/04, de 12,98€, que se li va practicar pel canvi de
nom del dret d'escomesa a la xarxa d'abastament d'aigua potable de l'edifici
emplaçat al c. Santa Anna, núm. 8, de Gandesa, perquè aquest no es va
efectuar i per tant, no es van originar el fet imposable ni l'obligació de satisfer la
taxa.
SEGON: Notificar el present acord a l'interessat i a l'empresa SOREA, S.A.,
respectivament.
C) Sol·licitud del Sr. Albert Coch Anglès.
En data 24.02.05, el Sr. Albert Coch Anglès ha presentat un escrit pel qual
exposa que ha rebut la liquidació provisional de l'Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i de taxes municipals, núm. 118/05, d'import 13,51€,
corresponent a la llicència urbanística atorgada per la Junta de Govern Local
l'any 2002 per obres d'enderroc i reconstrucció d'una tanca de l'immoble de la
Rambla Democràcia, núm. 13, la qual va resultar danyada per les obres
d'urbanització del c. Mola d'Irto, promogudes per l'Ajuntament.
Demana l'interessat que l'Ajuntament anul.li la liquidació practicada.
Un cop recaptat l'informe del Regidor Municipal d'Obres, constatant els fets
exposats pel reclamant;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar la petició del Sr. Albert Coch Anglès i anul·lar la liquidació
tributària núm. 118/05, de data 16.02.05, d'import 13,51€, practicada a
l'interessat per la llicència urbanística atorgada per obres d'enderroc i
reconstrucció d'una tanca de l'immoble de la Rambla Democràcia, núm. 13,
perquè les obres van ser realitzades a causa de les d'urbanització del c. Mola
d'Irto, efectuades per l'Ajuntament, les quals van deteriorar la tanca en
qüestió.
SEGON: Notificar el present acord a l'interessat per al seu coneixement i als
efectes escaients.
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D) Sol·licitud de l'empresa "Font de Dalt, SL".
L'empresa "Font de Dalt, SL" ha presentat en data 17.02.2005, un escrit a
l'Ajuntament pel qual exposa que la Junta de Govern Local, en data 10 de juny
de 2004, li va atorgar llicència urbanística per a construir un edifici compost
de planta semisoterrada i planta baixa a emplaçar al c. Pou Nou, núm. 38, de
Gandesa, destinat a centre termal i terapèutic. Exposa que per motiu diversos
s'ha canviat l'activitat d'emplaçament i que les obres no es faran al lloc previst
inicialment, per la qual cosa, desisteix de la llicència urbanística atorgada.
L'interessada sol.licita que s'anul·li la liquidació practicada per aquest concepte
i que se li retornin els projectes tècnics aportats.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,
Municipal Sr. Manel Vidal Salvadó:

ACORDA amb l'abstenció del Regidor

PRIMER: Acceptar el desestiment de l'empresa "Font de Dalt, SL" de la
llicència urbanística atorgada per la Junta de Govern Local en data 10 de juny
de 2004, per la construcció d'un edifici al c. Pou Nou, 38, destinat a centre
termal i terapèutic, per canvi d'emplaçament d'aquest.
SEGON: Anul·lar la liquidació tributària practicada a l'interessada per aquest
concepte i retornar-li els projectes tècnics aportats al sol·licitar la llicència
urbanística.
TERCER: Notificar el present acord a l'interessada, per al seu coneixement i
als efectes escaients.
E) Reclamacions per l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Vistes les sol·licituds efectuades pels senyors que tot seguit s'esmenten, de
devolució de la quota íntegra o de la part proporcional de la quota de l'impost
municipal sobre vehicles de tracció mecànica que han satisfet l'exercici 2004,
per vehicles que ja han donat de baixa en les dates assenyalades;
_______________________________________________________________
Subjectes passiu

Vehicle

Data baixa/ Baixa Causa Import satisfet A retornar
Transferència
exercici 2003
____________________________________________________________________________
Enric Domínguez Morán T-0687-N 27.02.2004 Definitiva Voluntària 82,01€
61,50€
Jorsatrans, SL
T-9170-AC 7.06.2004 Definitiva Exportació 96,94€
48,47€
Josep Jornet Saun
T-2381-W 10.06.2004 Definitiva Exportació 96,94€
48,57€
Limplas, S.A.
T-4771-T
13.02.2004 Definitiva Voluntària 135,25€
101,43€
Marc Arrufat Amades T-7156-AF 23.06.2004 Definitiva RDL 6/97 38,85€
19,43€
Bartolomé Solé Hostau T-4528-AN 19.05.2004 Definitiva Voluntària 38,85€
19,43€
Josep Ll. Bauló Armaing T-8189-P
1.06.2004 Definitiva Voluntària 38,85€
19,43€

_______________________________________________________________
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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
correspon al prorrateig de la quota de l'impost sobre vehicles de tracció
mecànica, exercici 2004, 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 el present acord als interessats pel seu coneixement i
efectes escaients.
5) Aprovació si s'escau, de les liquidacions presentades per la Societat
Unió Gandesana, per la celebració de la Fira del Vi, anys 2002 i 2003,
respectivament.
A) Liquidació Festa del Vi, 2002.
En data 3.01.2005, la Societat Unió Gandesana ha presentat a l'Ajuntament la
liquidació econòmica derivada de la celebració de la Fira del Vi 2002, segons
el resum següent:
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-Despeses suportades:

28.402,80€

-Ingressos:(*)

24.544,36€

(*)amb inclusió de la subvenció de 1.502,53€ atorgada per la Diputació
de Tarragona directament a l'Ajuntament.

-Dèficit activitat:

3.858,44€

Finançament dèficit:
-Ajuntament:

1.286,15€

-Cooperativa Agrícola:

1.286,15€

-Societat Unió Gandesana:

1.286,15€

La Societat Unió Gandesana sol.licita que l'Ajuntament aboni l'import de
2.788,68€, corresponents a la part proporcional del dèficit (1.286,15€) més
l'import de la subvenció de la Diputació per la Festa del Vi atorgada i abonada
directament a l'Ajuntament (1,502,53€);
Efectuades les oportunes deliberacions;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la liquidació presentada per la Societat Unió Gandesana
amb motiu de la celebració a Gandesa de la 16ª edició de la Fira del Vi, 2002,
un resum de la qual s'ha transcrit anteriorment.
SEGON: Efectuar en favor de la Societat Unió Gandesana una aportació
econòmica per import de 2.788,68€, en concepte de col.laboració a les
despeses d'organització de la Fira del Vi-2002.
TERCER: Aplicar la despesa amb càrrec a les partides núm. 489.03/4.5
(PT2002)
(2.705,00€) i 489.03/4.5 (PT2003) (83,68€) del Pressupost
Municipal vigent.
QUART:
Notificar el present acord a l'entitat interessada per al seu
coneixement i als efectes escaients.
B) Liquidació Festa del Vi, 2003.
En data 7.01.2005, la Societat Unió Gandesana ha presentat a l'Ajuntament la
liquidació econòmica derivada de la celebració de la Fira del Vi 2003, segons
el resum següent:
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-Despeses suportades:

28.361,99€

-Ingressos (*):

28.029,89€

(*) amb inclusió de la subvenció de 2.000,00€ atorgada per la Diputació
de Tarragona directament a l'Ajuntament.

-Dèficit activitat:

332,10€

Finançament dèficit:
-Ajuntament:

110,70€

-Cooperativa Agrícola:

110,70€

-Societat Unió Gandesana:

110,70€

La Societat Unió Gandesana sol.licita que l'Ajuntament aboni l'import de
2.110,70€, corresponents a la part proporcional del dèficit (110,70€) més
l'import de la subvenció de la Diputació per la Festa del Vi atorgada i abonada
directament a l'Ajuntament (2.000,00€);
Efectuades les oportunes deliberacions;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la liquidació presentada per la Societat Unió Gandesana
amb motiu de la celebració a Gandesa de la 17ª edició de la Fira del Vi, 2003,
un resum de la qual s'ha transcrit anteriorment.
SEGON: Efectuar en favor de la Societat Unió Gandesana una aportació
econòmica per import de 2.110,70€, en concepte de col.laboració a les
despeses d'organització de la Fira del Vi-2003.
TERCER: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 489.03/4.5
(PT2003) del Pressupost Municipal vigent.
QUART:
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.
A) obres de reparació dels camins afectats pels aiguats de novembre-2003.
Vista la certificació d'obres núm. 1 i única, de les obres de "Reparació dels
danys ocasionats pels aiguats de novembre 2003 als camins municipals de
Gandesa", signada pel Tècnic Municipal i d'import 17.275,95€;
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Atès que les obres s'han executat per l'empresa contractista "Construccions
ANNA, SCCL" i són subvencionades pel Departament de Governació de la
Generalitat, dins del PUOSC, 2003, Programa Temporals;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la certificació d'obres de referència.
SEGON: Autoritzar el seu pagament a l'empresa contractista amb càrrec a la
partida núm. 6.61.610.03/5.1(PT2004) del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Trametre'n tres exemplars al Departament de Governació de la
Generalitat, a fi de justificar i percebre la subvenció atorgada per a aquesta
inversió.
QUART: Ratificar íntegrament el Decret de l'Alcaldia Presidència de data
29.12.2004, d'aprovació de la certificació d'obres esmentada.
B) Obres de reparació dels danys ocasionats pels aiguats de novembre 2003
al Balneari de la Fontcalda.
Vista la certificació d'obres núm. 1 i única de les obres de "Reparació dels
danys ocasionats pels aiguats de novembre 2003 al Balneari de la Fontcalda",
signada pel Tècnic Municipal i d'import 22.379,39€;
Atès que les obres s'han executat per l'empresa contractista "Construccions
ANNA, SCCL" i són subvencionades pel Departament de Governació de la
Generalitat, dins del PUOSC, 2003, Programa Temporals;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la certificació d'obres de referència.
SEGON: Autoritzar el seu pagament a l'empresa contractista amb càrrec a la
partida núm. 6.63.630.00/5.3(PT2003) del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Trametre'n tres exemplars al Departament de Governació de la
Generalitat, a fi de justificar i percebre la subvenció atorgada per a aquesta
inversió.
QUART: Ratificar íntegrament el Decret de l'Alcaldia Presidència de data
3.8.2004, d'aprovació de la certificació d'obres esmentada.
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C) Obres de renovació d'escomeses de la xarxa de clavegueram de l'av.
Franquet i de l'av. València.
Vista la certificació d'obres núm. 1 i única de les obres de renovació
d'escomeses de la xarxa de clavegueram de l'av. Franquet i de l'av. València,
signada pel Tècnic Municipal i d'import 30.586,33€;
Atès que les obres s'han executat per l'empresa contractista "Construccions
ANNA, SCCL";
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la certificació d'obres de referència.
SEGON: Autoritzar el seu pagament a l'empresa contractista amb càrrec a la
partida núm. 6.63.633.01/4.4. (PT2003) del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Ratificar íntegrament el Decret de l'Alcaldia de data 3.12.2004,
d'aprovació de l'esmentada certificació.
D) Obres de "Canvi parcial de la coberta de l'Església de l'Assumpció de
Gandesa".
Vista la certificació d'obres núm. 1 i única de les obres municipals nomenades
"Canvi parcial de la coberta de l'Església de l'Assumpció de Gandesa",
signada pel Tècnic Municipal i d'import 7.500,00€;
Atès que les obres s'han executat per l'empresa contractista "Construccions
ANNA, SCCL" i s'han subvencionat per la Diputació de Tarragona;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la certificació d'obres de referència.
SEGON: Autoritzar el seu pagament a l'empresa contractista amb càrrec a la
partida núm. 6.63.632.02/4.5 (PT2004) del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Trametre'n tres exemplars a la Diputació de Tarragona, a fi de
justificar i percebre la subvenció atorgada.
QUART: Ratificar íntegrament la resolució de l'Alcaldia de data 20 d'octubre de
2004, d'aprovació de la certificació d'obres de referència.
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D) Obres de "Reparació reposició de les creus i peu de pedra del Via Creu, a
l'àrea annexa a l'ermita del Calvari".
Vista la certificació d'obres núm. 1 i única de les obres municipals nomenades
"Reposició i reparació dels peus i creus del Via Creu existent a l'àrea annexa a
l'ermita del Calvari", signada pel Tècnic Municipal i d'import 1.920,00€;
Atès que les obres s'han executat per l'empresa contractista "Construccions
ANNA, SCCL" i s'han subvencionat per la Diputació de Tarragona;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la certificació d'obres de referència.
SEGON: Autoritzar el seu pagament a l'empresa contractista amb càrrec a la
partida núm. 6.63.632.01/4.5 (PT2004) del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Trametre'n tres exemplars a la Diputació de Tarragona, a fi de
justificar i percebre la subvenció atorgada.
QUART: Ratificar íntegrament la resolució de l'Alcaldia de data 20 d'octubre de
2004, d'aprovació de la certificació d'obres de referència.
7) Aprovació si s'escau, de projectes i/o memòries tècniques valorades
diverses.
A)
Memòria tècnica valorada de les obres d'instal·lació de la xarxa de
clavegueram, des de la travessia de la C-43 fins el c. Povet de la Plana, de
Gandesa.
Vista la memòria tècnica valorada de les obres d'instal·lació de la xarxa de
clavegueram, des de la travessia de la C-43 fins el c. Povet de la Plana, de
Gandesa, redactada pel Tècnic Municipal i amb un pressupost de contracta de
6.588,00€ IVA inclòs;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la memòria tècnica valorada de referència.
SEGON: Ratificar la resolució de l'Alcaldia de data 15.04.2005, dictada en el
mateix sentit.
B) Memòria tècnica valorada de les obres de "Reparació i reposició dels peus
de pedra i les creus del Via Creus de Gandesa".
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Vista la memòria tècnica valorada de les obres de "Reparació i reposició dels
peus de pedra i les creus del Via Creus de Gandesa", redactada pel Tècnic
Municipal i amb un pressupost de contracta de 1.920,00€, IVA inclòs;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la memòria tècnica valorada de referència.
SEGON:
Ratificar la resolució de l'Alcaldia de data 8 d'octubre de 2004,
dictada en el mateix sentit.
C) Memòria tècnica valorada obres "Canvi parcial de la coberta de l'Església
Arxiprestal de l'Assumpció de Gandesa".
Vista la memòria tècnica valorada de les obres nomenades "Canvi parcial de la
coberta de l'Església Arxiprestal de l'Assumpció de Gandesa, redactada pel
Tècnic Municipal i amb un pressupost de contracta de 7.500,00€ , IVA inclòs;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la memòria tècnica valorada de referència.
SEGON: Ratificar la resolució de l'Alcaldia de data 8 d'octubre de 2004,
dictada en el mateix sentit.
D) Obres d'urbanització dels carrers 1, 2, 3, i 5 del Povet de la Plana, fase 2ª.
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, va ser redactat per
l'arquitecte Sra. Friederike Heinrich i té un pressupost de contracta de
432.124,51€.
El projecte de referència va ser aprovat definitivament per la Comissió de
Govern en sessió de data 22.2.2001 i tramès a la Comissió d'Urbanisme, la
qual en sessió de data 13 de juny de 2001, va donar-se per assabentada de la
seva aprovació definitiva, 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 les separates redactades per
l'arquitecte autora del projecte global.
Vista la segona separata del projecte, la qual té un pressupost de contracta de
114.398,03€, IVA inclòs;
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LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la segona separata del projecte d'urbanització Povet de la
Plana, carrers 1, 2, 3 i 5 de Gandesa, la qual té un pressupost de contracta de
114.398,03€ IVA inclòs.
SEGON: Iniciar la tramitació de l'expedient per a la contractació de l'obra.
E) Obres d'Aplicació de sistemes per l'estalvi energètic i racionalització de
l'enllumenat públic.
Vist el projecte tècnic de les obres nomenades "Aplicació de sistemes per a
l'estalvi energètic i racionalització de l'enllumenat exterior a Gandesa", redactat
pels enginyers tècnics industrials Srs. Joan Francesc Martínez Melich i Josep
Lluís Serrano Sanz, i amb un pressupost de contracta de 181.817,94€, IVA
inclòs;
De conformitat amb el que estableixen els articles 235 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 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Serveis i Activitats dels ens locals de
Catalunya;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el projecte tècnic de referència.
SEGON: Ratificar íntegrament la resolució de l'Alcaldia-Presidència de data 17
de novembre de 2004, dictada en el mateix sentit.
8) Aprovació si s'escau, del plec de clàusules econòmico-administratives
que ha de regir la contractació de l'obra "Urbanització del Povet de la
Plana, carrers 1, 2, 3 i 5, 2ª fase", pel sistema de concurs públic,
procediment obert.
L'obra a contractar constitueix la 2ª separata del projecte global aprovat per la
Comissió de Govern en sessió de data 22.2.2001. La segona separata del
projecte, que té un pressupost de contracta de 114.398,03€, IVA inclòs, s'ha
aprovat per la Junta de Govern Local en aquesta mateixa sessió.
L'Ajuntament disposa en ferm dels terrenys afectats per les obres a executar.
A la partida núm. 6.60.600.01/5.1 (PT-2003) del Pressupost Municipal vigent, hi
ha crèdit suficient per a la contractació de l'obra.
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Atès que és necessari endegar la contractació de l'obra per donar continuïtat a
les actuacions previstes a la fase primera, actualment en fase d'execució i
també per donar compliment al pla de finançament d'inversions de l'exercici;
Fet avinent el plec de clàusules econòmico-administratives que regirà la
contractació de l'obra, pel sistema de concurs públic, procediment obert,
obrant a l'expedient;
Fet avinent l'informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció;
Vistos els articles 49, 67, 69, 70, 71, 73 a 81 i 85 a 90 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:
Aprovar l'expedient de contractació urgent de les obres
d'Urbanització del Povet de la Plana, carrers 1, 2, 3 i 5 del Pla Parcial Povet de
la Plana a Gandesa, 2ª fase, amb la inclusió del plec de clàusules econòmicoadministratives que regirà la contractació, pel sistema de concurs públic,
procediment obert.
SEGON: Sotmetre el plec de clàusules aprovat a informació pública per un
termini de deu dies, a efectes d'examen i de reclamacions.
TERCER: Disposar simultàniament l'inici del procediment d'adjudicació amb la
corresponent licitació, si bé aquesta s'ajornarà el temps que sigui necessari en
el cas de presentar-se reclamacions contra el plec de clàusules aprovat,
d'acord amb el que estableix l'article 122 del Reial Decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d'abril.
9) Aprovació si s'escau, del plec de clàusules econòmico-administratives
que ha de regir la contractació de l'obra nomenada "Aplicació de sistemes
per a l'estalvi energètic i racionalització de l'enllumenat exterior a
Gandesa, pel sistema de concurs públic, procediment obert.
El projecte tècnic de les obres nomenades "Aplicació de sistemes per a
l'estalvi energètic i racionalització de l'enllumenat exterior a Gandesa", redactat
pels enginyers tècnics industrials Srs. Joan Francesc Martínez Melich i Josep
Lluís Serrano Sanz, i amb un pressupost de contracta de 181.817,94€, IVA
inclòs, va ser aprovat per resolució de l'Alcaldia de data 17.11.2004, i
ratificada per la Junta de Govern Local en aquesta mateixa sessió.
A la partida núm. 6.63.633.01/7.2 (PT2004) de l'estat de despeses del
Pressupost Municipal hi ha crèdit suficient per a la contractació de l'obra.
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Atès que és necessari endegar la contractació d'aquesta obra per justificar i
percebre les diferents subvencions que la financen i alhora donar compliment al
pla d'inversions del Pressupost Municipal;
Fet avinent el plec de clàusules econòmico-administratives que regirà la
contractació de l'obra, pel sistema de concurs públic, procediment obert,
obrant a l'expedient;
Fet avinent l'informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció;
Vistos els articles 49, 67, 69, 70, 71, 73 a 81 i 85 a 90 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: Aprovar l'expedient de contractació ordinària de les obres d'Aplicació
de sistemes per a l'estalvi energètic, amb la inclusió del plec de clàusules
econòmico-administratives que regirà la contractació, pel sistema de concurs
públic, procediment obert.
SEGON: Sotmetre el plec de clàusules aprovat a informació pública per un
termini de deu dies, a efectes d'examen i de reclamacions.
TERCER: Disposar simultàniament l'inici del procediment d'adjudicació amb la
corresponent licitació, si bé aquesta s'ajornarà el temps que sigui necessari en
el cas de presentar-se reclamacions contra el plec de clàusules aprovat,
d'acord amb el que estableix l'article 122 del Reial Decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d'abril.
19) Ratificació si s'escau, de la resolució de l'Alcaldia, sobre adjudicació
del contracte d'execució de les obres de construcció d'un bloc de nínxols
al Cementiri Municipal.
A continuació la Secretària de la Corporació, atenent a les instruccions
facilitades pel Sr. Alcalde-President, va donar compte de la resolució dictada
per l'Alcaldia en data 4 de febrer de 2005, la qual es transcriu a continuació:
"Per Resolució de l'Alcaldia data 24 de gener de 2005, s'ha aprovat la memòria tècnica valorada de les
obres municipals nomenades "Construcció d'un bloc de 48 nínxols al Cementiri Municipal", redactada
pel Tècnic Municipal Sr. Rogelio Muñoz Guimerà i amb un pressupost de contracta de 29.662,42€ IVA
inclòs.
A la partida núm. 6.63.633.02/4.4 de l'estat de despeses del Pressupost Municipal vigent, hi ha crèdit
suficient per a contractar l'obra.
Segons estableixen els articles 56 i 121 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es tracta de contractes
menors per raó de la seva quantia, i per tant, la tramitació de l'expedient únicament requereix
l'aprovació del pressupost, de la despesa i de la factura corresponent.
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L'Ajuntament va sol·licitar a diverses empreses contractistes capacitades per a efectuar l'obra, que en
cas d'estar interessades en executar-la, que aportessin un pressupost econòmic, fixant com a data límit el
dia 1 de febrer de 2005.
Dins del termini establert, van aportar pressupostos les empreses que tot seguit es relacionen, les quals
es comprometen a efectuar l'obra pels preus que així mateix s'assenyalen:
-Construccions Solé Folqué, CB, per l'import de 26.696,00€
-Isperd Construccions, CB, per l'import de 29.362,42€
-Construccions ANNA, SCCL, per l'import de 27.289,43€
Atès que la proposició aportada per l'empresa "Connstruccions Solé Folqué, CB" és la que resulta
econòmicament més avantatjosa per a l'Ajuntament;
Atès que a més a més aquesta mateix empresa ja ha efectuat obres de la mateixa tipologia al Cementiri
Municipal;
Vistos els articles 67 i 69 del Reial Decret Legislatiu abans esmentat;
En ús de les atribucions conferides per l'article 21.1ñ) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local;
RESOLC:
PRIMER: Aprovar l'expedient de contractació de les obres de referència, considerant-se que per raó
de la seva quantia, es tracta d'un contracte menor.
SEGON: Adjudicar el contracte d'obres nomenades "Construcció d'un bloc de 48 nínxols en filera al
Cementiri Municipal" al Sr. Joaquim Solé Hostau de l'empresa "Construccions Solé Folqué, C.B." per
l'import de vint-i-sis mil sis-cents noranta-sis euros (26.696,00€) IVA inclòs, amb plena subjecció a la
memòria tècnica valorada aprovada per l'Ajuntament i al pressupost aportat pel contractista, obrant
ambdós documents a l'expedient.
TERCER: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 6.63.633.02/4.4 de l'estat de despeses del
Pressupost Municipal vigent.
QUART: Notificar la present resolució al contractista adjudicatari i a la resta d'empreses contractistes
que han aportat pressupost, per al seu coneixement i als efectes escaients.
Ho mana i signa L'ALCALDE-PRESIDENT, a Gandesa, a quatre de febrer de dos mil cinc".

El Sr. Alcalde va manifestar que havia dictat la resolució per raó de la urgència
en adjudicar el contracte d'execució de l'obra i sol·licitava a la Junta de Govern
Local que fos ratificada.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Ratificar íntegrament la resolució de l'Alcaldia de data 4 de febrer
de 2005,
d'adjudicació al Sr.
Joaquim Solé Hostau de l'empresa
"Construccions Solé Folque, C.B" del contracte d'execució de les obres de
construcció d'un bloc de nínxols en filera al Cementiri Municipal, transcrita
anteriorment.
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SEGON:
Incorporar una certificació del present acord a l'expedient
administratiu de referència.
11) Ratificació si s'escau, de la resolució de l'Alcaldia sobre adjudicació
del contracte d'execució de les obres d'Urbanització del Povet de la Plana,
carrers 1, 2, 3 i 5, 1ª fase, pel sistema de concurs públic, procediment
obert.
A continuació, la Secretària de la Corporació Municipal, atenent a les
instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte de la resolució dictada
per l'Alcaldia-Presidència en data 3 de febrer de 2005, sobre adjudicació del
contracte d'execució de les obres d'Urbanització del Povet de la Plana, carrers
1, 2, 3 i 5, 1ª fase, pel sistema de concurs públic, procediment obert, la qual
es transcriu a continuació:
"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 primera separata del projecte, objecte de contractació, va ser aprovada per la Junta de
Govern Local en sessió de data 13 d'octubre de 2004 i té un pressupost de contracta de
111.603,82€, 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 per la Junta de
Govern Local en sessió de data 13 d'octubre de 2004.
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.
La convocatòria de concurs es va fer pública mitjançant sengles anuncis publicats al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona núm. 252 de data 2.11.2004 i al tauler d'anuncis de la
Casa Consistorial, respectivament.
Durant el termini establert per a la presentació de proposicions, van presentar-ne les empreses
següents, per ordre de presentació:
-M.J. Gruas, S.A.
-González Insa, SL
-Construccions ANNA, SCCL
-Nova Excavacions 96, SL
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En data 18 de novembre de 2004 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:
-M.J. Gruas, S.A.: 97.650,00€
-González INSA, SL: 104.937,30€
-Construccions ANNA, SCCL: 95.387,88€
-Nova Excavacions 96, SL: 108.436,08€
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 95.387,88€ 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 atribucions que em confereix l'article 21.1ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local;
RESOLC:
PRIMER: Adjudicar el contracte de les obres municipals nomenades "Urbanització del Povet
de la Plana, carrers núms. 1, 2, 3 i 5, fase 1ª", segons separata primera 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-cinc mil tres-cents vuitanta-set euros i vuitantavuit cèntims (95.387,88€) IVA inclòs, amb estricta subjecció al projecte tècnic de les obres a
executar i al plec de clàusules econòmico-administratives 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 18.11.2004.
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 3.815,51€ 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,
compliment al que disposa l'article 93.2 del RDL 2/2000, de 16 de juny i concordants.

donant

SISÈ: Designar director facultatiu de l'obra al Tècnic Municipal Sr. Rogelio Muñoz Guimerà.
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SETÈ: Que la present resolució es notifiqui també al Tècnic designat i que se'n doni compte a
la Junta de Govern Local en la primera sessió que celebri, per a la seva ratificació.
Ho mana i signa l'Alcalde-President, a Gandesa, a tres de febrer de dos mil cinc".

El Sr. Alcalde va manifestar que havia dictat la resolució per raó de la urgència
en adjudicar el contracte d'execució de l'obra i sol·licitava a la Junta de Govern
Local que fos ratificada.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Ratificar íntegrament la resolució de l'Alcaldia de data 3 de febrer
de 2005, d'adjudicació a l'empresa "Construccions ANNA, SCCL" del contracte
d'execució de les obres d'Urbanització del Povet de la Plana, carrers núms. 1,
2, 3 i 5, fase 1ª, transcrita anteriorment.
SEGON:
Incorporar una certificació del present acord a l'expedient
administratiu de referència.
12) Sol·licitud de diversos contractistes, de devolució de garanties
definitives presentades per respondre de contractes d'execució d'obres
adjudicades.
A) Sol·licitud de Mòdul Promocions, SRL, devolució garantia obres Vestidors
Piscines.
L'empresa "Mòdul Promocions, SRL" adjudicatària del contracte d'execució de
les obres de "Construcció de vestidors de les Piscines Municipals a l'aire lliure"
ha presentat un escrit en data 2.2.2005, pel qual exposa que un cop
finalitzades les obres executades,
sol.licita que se li retorni la garantia
definitiva que va constituir a favor de l'Ajuntament per a respondre de les
obligacions derivades del contracte adjudicat.
Segons l'apartat sisè del contracte administratiu formalitzat entre l'Ajuntament i
l'empresa contractista el termini de garantia de l'obra es va fixar en 18 mesos.
Atès que l'acta de recepció de les obres es va formalitzar en data 3 de
novembre de 2003;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Deixar damunt la taula la sol·licitud de l'empresa "Mòdul Promocions,
SRL" de devolució de la garantia definitiva de l'obra de "Construcció de
vestidors de les Piscines Municipals a l'aire lliure" fins que transcorreixi el
termini de garantia definitiva de l'obra, que no serà fins el dia 3 de maig de
2005.
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SEGON:
Reclamar al tècnic director facultatiu de l'obra que un cop
transcorregut el termini de garantia de l'obra, informi sobre la procedència de
retornar a l'empresa contractista la garantia sol·licitada.
B) Sol·licitud de l'empresa "Tennisinco, S.A.", de devolució garantia obres
"Arranjament d'una pista de tennis".
En data 2.12.2004, l'empresa "Tenissinco, S.A.", adjudicatària del contracte
d'execució de les obres d'Arranjament del paviment d'una pista de tennis a
Gandesa" ha presentat un escrit pel qual exposa que un cop finalitzades les
obres de referència i transcorregut el termini de garantia d'un any, sol.licita
que se li retorni la garantia definitiva que va constituir a favor de l'Ajuntament
per import de 699,00€, per a respondre de les obligacions derivades del
contracte d'obres adjudicat.
Segons es desprèn de la documentació obrant a l'expedient, l'acta de recepció
de l'obra es va formalitzar en data 30 de setembre de 2003.
A l'informe emès pel Tècnic Municipal, director facultatiu de l'obra,
es
determina que no hi ha cap impediment tècnic que impedeixi la devolució de la
garantia sol·licitada.
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 "Tennissinco, S.A." la garantia definitiva que
per import de 699,00€ va constituir a favor de l'Ajuntament per a respondre de
les obligacions derivades del contracte d'execució de les obres d'Arranjament
del paviment d'una pista de tennis".
SEGON:
Notificar el present acord a l'empresa interessada per al seu
coneixement i als efectes escaients.
13) Sol·licitud d'autorització per afectar un camí municipal amb motiu de
les obres del Reg de la Terra Alta, 2ª fase.
El Sr. Joan Baptista Esteve Meix ha presentat un escrit en data 20.10.04, pel
qual exposa que és titular d'una finca rústica emplaçada al polígon 6,
parcel·les 144-145, TM de Gandesa, en la qual hi vol instal·lar el sistema de
reg. Diu l'interessat que per efectuar la instal·lació precisa travessar el camí
veïnal que parteix les dues parcel·les que integren la seva finca.
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Segons la documentació aportada pel sol·licitant, la instal·lació del reg que ha
d'efectuar a les finques forma part del projecte "Reg de la Terra Alta, fase 2ª",
aprovat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques amb data 23
de juliol de 1998, declarat d'utilitat i interès públics.
El camí que resulta afectat per aquesta actuació és el camí municipal de la
Creu de la Saboga.
Es tracta d'un bé de domini públic,
inembargable i imprescriptible.

adscrit a un ús públic,

inalienable,

L'article 55 del Decret 336/1998, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, estableix que la utilització dels béns
de domini públic pot adoptar les modalitats d'ús comú o d'ús privatiu.
L'article 57 del mateix Decret, determina que l'ús privatiu és el constituït per
l'ocupació directa o immediata d'una porció del domini públic, de manera que
limiti o exclogui la utilització per part dels altres interessats. L'ús privatiu que
no comporta la transformació o la modificació del domini públic resta subjecte
a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal que origina una situació de
possessió precària essencialment revocable per raons d'interès públic.
De conformitat amb el que estableix l'article 60 del mateix Decret,
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,
Municipal Sr. Manel Vidal Salvadó:

ACORDA amb l'abstenció del Regidor

PRIMER: Atorgar al Sr. Joan Baptista Esteve Meix,
llicència municipal
d'ocupació temporal per travessar el camí municipal de la Creu de la Saboga
amb la instal·lació de l'infrastructura de reg a la finca propietat de l'interessat,
ubicada al polígon 6, parcel·les 144 i 145,
per tractar-se d'una actuació
prevista al projecte del "Reg de la Terra Alta, fase 2ª", declarat d'utilitat i interès
públics i que afecta un col·lectiu important de veïns, condicionada a:
1. Un cop efectuada la instal·lació, el camí municipal afectat haurà deixar-se
en el mateix estat en què es trobava abans de l'actuació.
2. S'haurà d'utilitzar ciment per a cobrir el
instal·lació del reg.

tram de camí afectat per la

SEGON: Determinar que:
1. La present llicència s'atorga a precari i és revocable per raons d'interès
públic.
2. La revocació de la llicència s'efectuarà amb el requeriment previ al seu
titular amb un mes d'antelació.
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3. La revocació de la llicència d'ocupació temporal no originarà cap dret
d'indemnització al seu titular.
4. El titular de la llicència respondrà dels danys
actuació pugui originar al camí afectat.

i perjudicis que la seva

5. La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què puguin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
TERCER: Aprovar la liquidació de les taxes municipals a satisfer el titular de
la llicència, de conformitat amb les ordenances fiscals aplicables.
Assumptes de governació:
10) Sol·licituds de concessió de títols de nínxols del Cementiri Municipal.
Vistes les sol·licituds trameses per diversos veïns de la població, en les quals
exposen bàsicament que estan interessats en adquirir títols de concessió de
nínxols del Cementiri Municipal, zona corresponent a la Urbanització Nova i
que amb aquesta finalitat manifesten que accepten íntegrament les normes que
regeixen el funcionament del servei del Cementiri Municipal, incloent les
relatives a la instal·lació de làpides i les obligacions derivades de l'Ordenança
Fiscal aplicable;
Fet avinent l'informe emès pel funcionari encarregat del servei del Cementiri
Municipal;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar als senyors que tots seguit s'esmenten, els títols de
concessió dels nínxols del Cementiri Municipal que així mateix es relacionen,
emplaçats a la zona d'Urbanització Nova:
_______________________________________________________________
TITULARS
EMPLAÇAMENT NINXOLS AL CEMENTIRI MPAL.
Núm. nínxols
____________________________________________________________________________
E. Revuelta i M.T. Pedrol Urbanització Nova, Grup E, dreta, fila 12, nínxol 1, 2 i 3
3
J. Masip Llop
Urbanització Nova, Grup E, dreta, fila 10, nínxol 1 i 2
2
E. Folqué Catalán
Urbanització Nova, Grup E, dreta, fila 2, nínxol 3
1
F. Pradells Esquirol
Urbanització Nova, Grup E, dreta, fila 7, nínxol 3
1
__________________________________________________________________________

SEGON: Determinar als interessats que els títols de concessió dels nínxols
esmentats s'atorguen condicionats al compliment per part dels seus titulars de
les normes municipals que regeixen el funcionament del Cementiri Municipal
així com de les condicions que consten al mateix títol de concessió atorgat.
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TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a aplicar als titulars dels
títols de concessió dels nínxols atorgats, de conformitat amb l'ordenança fiscal
municipal aplicable.
QUART. Comunicar als interessats que els títols de concessió s'expediran un
cop acreditin a l'Ajuntament que han fet efectiva la liquidació de taxes
devengada.
Sol·licitud del Sr. Joan Fontanet Pedrola.
El Sr. Joan Fontanet Pedrola ha presentat en data 19.11.2004 un escrit pel qual
exposa que els seus pares, actualment difunts, eren titulars d'un títol de
concessió d'un nínxol al Cementiri Municipal. Diu l'interessat que és l'hereu
universal dels béns dels seus pares i demana que el títol de concessió del
nínxol del Cementiri Municipal es consigni al seu nom.
Feta avinent la documentació aportada per l'interessat;
Atès que el canvi de titularitat del títol de concessió dels nínxols del Cementiri
Municipal per la causa exposada està prevista a les mateixes normes
municipals que regulen aquests tipus de concessions;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar la petició del Sr. Joan Fontanet Pedrola i consignar al seu
nom el títol de concessió d'un nínxol al Cementiri Municipal (nínxol 7, fila 1,
Grup F, Urbanització Vella) del qual n'eren titulars els pares de l'interessat.
SEGON: Aprovar la liquidació de taxes a satisfer el nou titular de la concessió,
de conformitat amb l'ordenança fiscal aplicable.
TERCER: Notificar el present acord a l'interessat per al seu coneixement i als
efectes escaients.
Sol·licitud del Sr. Antonio Ferré Aubà.
En data 27.01.2005, el Sr. Antonio Ferré Aubà ha presentat un escrit pel qual
exposa que és titular d'un títol de concessió d'un nínxol del Cementiri Municipal,
emplaçat al Grup B, fila 2ª, núm. 19 i que vol cedir al seu fill Sr. Mariano
Antonio Ferré Vidal. Sol.licita l'interessat que el títol de concessió es consigni
a favor del seu fill Antonio.
Atès que el canvi de titularitat del títol de concessió dels nínxols del Cementiri
Municipal per la causa exposada està prevista a les mateixes normes
municipals que regulen aquests tipus de concessions;
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LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar la petició del Sr. Antonio Ferré Aubà i consignar a nom del
seu fill, Sr. Mariano Antonio Ferré Vidal el títol de concessió d'un nínxol al
Cementiri Municipal, Grup B, fila 2ª, núm. 19.
SEGON: Aprovar la liquidació de taxes a satisfer el nou titular de la concessió,
de conformitat amb l'ordenança fiscal aplicable.
TERCER: Notificar el present acord als interessats per al seu coneixement i als
efectes escaients.
15) Sol·licitud de la Sra. Àngels Ferraté Llao, d'autorització municipal per
ocupar el domini públic amb taules i cadires.
En data 8.9.2005 la Sra. Àngels Ferraté Llao, titular de l'activitat de restaurant
emplaçada a la pl. del Comerç, núm. 11, de Gandesa, va presentar un escrit
pel qual exposa que davant la pròxima obertura de l'establiment sol.licita
autorització per ocupació una part de la plaça amb taules i cadires.
Un cop receptat l'informe dels Agents Municipals i efectuades les oportunes
deliberacions al respecte;
Vistos els articles 55, 57, 58 i 60 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Sra. Àngels Ferraté Llao llicència municipal per ocupar
amb taules i cadires una zona de domini públic, enfront del seu establiment de
restaurant, emplaçat a la pl. del Comerç, 11, amb les condicions següents:
1. La delimitació de la zona a ocupar serà efectuada prèviament per
l'Ajuntament.
2. En cap cas es podrà ocupar la illa que integra la plaça.
3. La present llicència s'atorga a precari i és revocable per raons d'interès
públic.
4. La revocació de la llicència s'efectuarà amb el requeriment previ al seu
titular amb un dia d'antelació.
5. La revocació de la llicència d'ocupació temporal no originarà cap dret
d'indemnització al seu titular.
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6. El titular de la llicència respondrà dels danys
actuació pugui originar a la via pública.

i perjudicis que la seva

7. La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què puguin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
TERCER: Aprovar la liquidació de les taxes municipals a satisfer la titular de la
llicència, de conformitat amb les ordenances fiscals aplicables.
Assumptes d'Urbanisme:
16) Aprovació si s'escau, de la modificació puntual de l'estudi de detall
que afecta l'illa dels c. Pau Casals, Mossèn Onofre Català, Manel Bardí
Gil i c. en projecte.
En data 13 de gener de 2005, l'empresa "Urbespa, S.A." va presentar a
l'Ajuntament una nova proposta de modificació puntual de l'estudi de detall
existent a l'illa situada entre els carrers Pau Casals, Manel Bardí Gil, Mossèn
Onofre Català, i que fou aprovat definitivament per l'Ajuntament en sessió de
data 9 de febrer de 1999.
La modificació proposada consisteix bàsicament en canviar els paràmetres de
l'amplada de façana i de la superfície de parcel·la, a fi d'adaptar les
construccions a la demanda existent actualment al mercat.
L'Ajuntament va sol·licitar un informe previ a la Direcció General d'Urbanisme,
Servei Territorial de les Terres de l'Ebre,
a l'empara del que preveu 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 64.1 del
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la
legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
En data 23 de febrer de 2005, els Serveis Tècnics de la Direcció General
d'Urbanisme, van informar favorablement la modificació proposada, establint
que aquesta s'ajusta als informes que sobre aquesta mateixa matèria ja havien
emès en dates 1 d'octubre de 1999 i 17 de desembre de 2004,
respectivament.
De conformitat amb el que estableix l'article 64 del Decret Legislatiu 1/1990, de
12 de juliol;
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LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: 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
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.
SEGON: Sotmetre la modificació aprovada a informació pública per un termini
de vint dies, durant el qual es podrà examinar a les dependències municipals i
presentar davant la Junta de Govern Local les reclamacions que es considerin
convenients.
TERCER: Determinar que un cop transcorregut el termini d'informació pública,
si no s'han presentat reclamacions, la modificació puntual de l'estudi de detall
de referència, s'entendrà aprovada amb caràcter definitiu.
QUART:
Donar trasllat del present acord als interessats,
coneixement i als efectes corresponents.

per al seu

Assumptes d'interès socio-cultural:
17) Sol·licitud de subvenció de la Unió de Botiguers de Gandesa.
En data 15.02.05, l'entitat Unió de Botiguers de Gandesa ha presentat un
escrit a l'Ajuntament en el que exposa que al llarg de l'any ha organitzat
diferents activitats per al foment de l'activitat comercial a Gandesa, les quals
han ocasionat a l'entitat nombroses despeses i sol.licita a l'Ajuntament
l'atorgament d'un ajut econòmic de 732,30€.
L'entitat peticionària desenvolupa una activitat important al municipi en matèria
de promoció comercial. En aquest àmbit organitza diferents actes que tenen
per objectiu millorar la imatge comercial de Gandesa, revaloritzar el sector
comercial i incrementar la seva activitat, que és una de les principals fonts de
l'economia local i comarcal.
L'article 66.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, determina que
el municipi pot promoure tota mena d'activitats que contribueixin a satisfer les
necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns. En aquest sentit, la
Junta de Govern Local considera important recolzar i promoure l'activitat
realitzada per la Unió de Botiguers de Gandesa en matèria de foment i
dinamització del comerç del municipi.
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Atès que en el Pressupost Municipal vigent hi ha crèdit suficient per atendre la
petició de l'entitat esmentada;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Unió de Botiguers de Gandesa un ajut econòmic de
732,30€, destinat a finançar part de les activitats que l'entitat ha organitzat a
Gandesa durant l'exercici 2004 en matèria de promoció i dinamització
comercial.
SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 4.48.489.04/4.5 del
Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Comunicar a l'entitat peticionària que l'ajut atorgat es farà efectiu
prèvia aportació a l'Ajuntament de justificants de despeses originades per les
activitats subvencionades, que ascendeixin com a mínim a l'import de la
subvenció atorgada.
QUART:
Notificar el present acord a l'entitat peticionària per al seu
coneixement i als efectes escaients.
18) Sol·licitud de subvenció dels Majorals de Sant Antoni.
En data 11.02.2005, la Sra. Maria José López Cervelló, actuant en
representació dels Majorals de Sant Antoni, ha presentat un escrit pel qual
exposa que l'entitat ha organitzat un any més tota una sèrie d'actes per a
celebrar la festivitat de Sant Antoni a Gandesa, que per aquest motiu s'han
originat nombroses despeses i sol.licita que l'Ajuntament li atorgui un ajut
econòmic per a poder-les assumir.
La festa de Sant Antoni és un acte tradicional i popular que comporta el
manteniment de la cultura i les tradicions pròpies de la vila, esperada per la
majoria de veïns de la població.
Atès que l'article 66.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d''abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
determina que el municipi té competències en matèria d'activitats culturals i
ocupació del lleure, entre d'altres,
Considerant necessari donar suport a la comissió organitzadora de la Festa de
Sant Antoni a Gandesa, per a mantenir-la com a acte tradicional d'interès
cultural;
Atès que en el Pressupost Municipal vigent hi ha crèdit suficient per atendre la
petició d'ajut econòmic;
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LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar als Majorals de Sant Antoni un ajut econòmic de 225,00€
destinat a finançar part de les despeses de celebració de la Festa de Sant
Antoni a Gandesa, el mes de gener de 2005.
SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 4.48.489.04/4.5 del
Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Comunicar a l'entitat peticionària que l'ajut atorgat es farà efectiu
prèvia aportació a l'Ajuntament de justificants de despeses originades per les
activitats subvencionades, que ascendeixin com a mínim a l'import de la
subvenció atorgada.
QUART:
Notificar el present acord a l'entitat peticionària per al seu
coneixement i als efectes escaients.
19) Sol·licitud
Tarragona.

de la Lliga contra el Càncer de les Comarques de

En data 3 de febrer del corrent, s'ha rebut un escrit de la Lliga contra el Càncer
de les Comarques de Tarragona, mitjançant el qual donen a conèixer l'entitat,
les seves funcions i àmbits d'actuació, alhora que sol.liciten a l'Ajuntament
l'atorgament d'una subvenció econòmica per a finançar part de les actuacions
que realitzen anualment.
L'entitat peticionària té una funció molt rellevant en les nostres comarques en la
realització d'activitats d'informació, educació sanitàries,
programes de
detecció precoç, formació preventiva primària, entre d'altres. Per altra part,
dona suport a la investigació i recerca clínica per la prevenció d'aquesta
enfermetat.
Altrament, ofereixen suport i formació als professionals.
Tanmateix, l'entitat presta una tasca molt important de suport als malalts,
realitzada bàsicament per personal voluntari.
Es considera que la funció social que realitza l'entitat mereix el suport i
recolzament de l'Administració Municipal.
Atès que l'article 71.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
determina que el municipi, per a la gestió dels seus interessos, també pot
exercir activitats complementàries de les pròpies d'altres administracions
públiques, i en particular, les relatives a l'educació i la sanitat, entre d'altres.
Atès que en el Pressupost Municipal vigent hi ha crèdit suficient per atendre la
petició de subvenció;
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Feta avinent la proposta de l'Alcaldia-Presidència;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Donar suport a la tasca que efectua la Lliga contra el Càncer de les
Comarques de Tarragona, i també a la seva delegació a Gandesa.
SEGON: Atorgar a l'entitat esmentada una subvenció econòmica de 150,00€,
destinada a finançar part de les activitats que al llarg de l'any realitza en
matèria de prevenció, formació, investigació i suport al malalts, entre d'altres.
TERCER: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 480.00/4.6 del
Pressupost Municipal vigent.
QUART: Notificar el present acord als interessats per al seu coneixement i als
efectes escaients
20) Sol·licitud d'ajut econòmic de la Federació de l'Ebre d'Esquerra
Republicana de Catalunya, per una exposició de fotografies, material
gràfic i altres, sobre "El Republicanisme a les Terres de l'Ebre".
En data 2.02.05, la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana de Catalunya,
ha presentat un escrit pel qual manifesta que ha elaborat una exposició que
porta per nom "El Republicanisme a les Terres de l'Ebre", comissariada pel
Dr. Josep Sánchez Cervelló, professor d'història a la Universitat Rovira i Virgili i
que inclou tot tipus de material relacionat amb les diferents associacions i
entitats republicanes del territori. Diu la federació que l'exposició representa
un pas endavant en la recuperació de la memòria històrica de la Terra Alta en
especial i del conjunt de les Terres de l'Ebre en general. Manifesta que el
projecte global ha tingut un cost de 5.366,26€ i demanen a l'Ajuntament un ajut
econòmic.
Considerant que l'exposició esmentada té un interès històric i cultural rellevant
perquè acapara un ampli període històric viscut a les Terres de l'Ebre (18692005) i de la qual se'n podrà beneficiar el col·lectiu general dels veïns;
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana de
Catalunya una subvenció de 200,00€ per efectuar a Gandesa l'exposició de
fotografia, material gràfic i d'altres, nomenada "El Republicanisme a les
Terres de l'Ebre", en el lloc i dates assenyalades per l'Ajuntament.
SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 4.48.489.05/4.6 del
Pressupost Municipal vigent.
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TERCER: Notificar el present acord als interessats per al seu coneixement i
als efectes escaients.
21) Sol·licitud de subvenció de l'Assemblea Local de Creu Roja a
Gandesa, pel X Parc Infantil de Nadal.
L'Assemblea Local de Creu Roja a Gandesa, amb la col.laboració de
l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes del CEIP i de l'Esplai "lo Cercet", ha
organitzat a Gandesa, un any més, el Parc Infantil de Nadal. Va ser la Xª
edició i va tenir lloc durant els dies 27 a 29 de desembre de 2004.
L'Assemblea Local sol.licita a l'Ajuntament una col.laboració econòmica per a
finançar aquest acte, aportant una relació de despeses suportades.
Es tracta d'un acte que s'ha consolidat amb el temps i que és esperat amb
impaciència pels nens i joves de Gandesa i de la comarca en general.
L'Ajuntament considera important recolzar aquests tipus d'actes que susciten
l'interès d'un col·lectiu important de veïns i que tendeixen a una millora en el
benestar d'aquests, fomentant l'ocupació del lleure.
Considerant que l'article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
confereix al municipi competències en matèria d'activitats culturals, esportives i
d'ocupació del lleure, entre d'altres;
Considerant que la col.laboració econòmica de l'Ajuntament en el finançament
d'aquests actes és una forma de fomentar l'ocupació del lleure dels veïns;
Atès que en el Pressupost Municipal vigent hi ha crèdit suficient per atendre la
petició de subvenció;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Atorgar a l'Assemblea Local de Creu Roja a Gandesa una
subvenció econòmica per import de 1.200,00€ destinada a finançar les
despeses d'edició del X Parc Infantil de Nadal, celebrat a Gandesa durant els
dies 27 a 29 de desembre de 2004.
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 de justificants de despeses originades per l'acte subvencionat que
com a mínim ascendeixin a l'import de la subvenció atorgada.
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QUART: Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i als
efectes escaients.
22) Sol·licitud de subvenció del Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre.
En data 28.12.2004, el Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre ha presentat un
escrit pel qual exposa que té previst d'efectuar una nova edició de tríptics
informatius sobre el centre i les activitats que desenvolupa així com la
confecció de diverses articles de promoció publicitària de l'entitat, com pins i
clauers. L'entitat sol.licita a l'Ajuntament que li atorgui un ajut econòmic per
assumir part de les despeses originades per aquestes actuacions de promoció.
La Junta de Govern Local considera que el Centre d'Estudis de la Batalla de
l'Ebre realitza una funció molt important al municipi en l'àmbit cultural i històric,
ja que manté viva la memòria dels fets viscuts a Gandesa durant la Guerra
Civil Espanyola.
Per altra part, el Centre atreu nombrosos visitants i
estudiosos del tema que es desplacen a Gandesa per a visitar-lo i alhora fer
estada a la ciutat.
Considerant convenient recolzar l'activitat cultural i funció històrica que el
Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre realitza a Gandesa;
En ús de les competències que sobre activitats culturals confereix al municipi
l'article 66.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre un ajut econòmic
per import de 1.200,00€, destinat a finançar part de les despeses d'edició de
tríptics informatius sobre el Centre i les seves activitats així com a la confecció
d'altra material promocional.
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 de 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.

40

23) Sol·licitud de subvenció del Club de Futbol Sala Gandesa.
El Sr. Vicente Soro Ramón, actuant en representació del Club de Futbol Sala
Gandesa ha presentat en data 11.11.2004 un escrit pel qual exposa que fa
dues temporades que el club participa en una lliga provincial de futbol sala,
que en tots els partits que juguen a la ciutat, un col·lectiu important de veïns
els hi demostra la seva afecció i suport l'equip. Manifesta que el manteniment
del club de futbol implica al cap de la temporada unes despeses molt
considerables que resulten difícil d'assumir i sol.licita a l'Ajuntament un ajut
econòmic de 600,00€ per la temporada futbolística 2004/2005.
L'Ajuntament considera important la realització al municipi d'activitats
esportives perquè contribueixen a millorar el benestar i salut dels veïns. D'altra
part, també es valora la realització d'activitats esportives perquè fomenten
l'ocupació de lleure i l'aprenentatge en les tècniques de l'esport, sobretot en el
col·lectiu dels més joves de la població.
Atès que l'article 66.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
confereix al municipi competències en matèria de promoció d'activitats
esportives, entre d'altres,
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Club de Futbol Sala Gandesa un ajut econòmic per import
de 300,00€, destinat a finançar part de les despeses que suporta l'entitat
durant la temporada futbolística 2004/2005.
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 de 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.
24) Ratificació si s'escau, de la Resolució de l'Alcaldia, d'atorgament
d'una subvenció al Club de Futbol Gandesa per les despeses de
funcionament del Club durant la temporada 2004/2005.
A continuació, la Secretària de la Corporació Municipal, atenent a les
instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte de la resolució dictada
per l'Alcaldia-Presidència en data 4 de febrer de 2005, sobre atorgament a
l'entitat Club de Futbol Gandesa d'un ajut econòmic, la qual es transcriu a
continuació:
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"En data 4.2.2005 el Club de Futbol Gandesa ha presentat un escrit a l'Ajuntament pel qual exposa que
amb motiu de les activitats esportives que l'entitat ha efectuat durant la temporada futbolística 20042005, s'han devengat nombroses despeses que no pot afrontar i sol.licita un ajut econòmic, aportant
justificants de despeses ocasionades durant la temporada esmentada.
L'Ajuntament considera convenient efectuar actuacions que derivin en promocionar l'esport perquè
contribueixen a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns, millorant el seu
benestar i salut.
El futbol és un esport majoritari, que acapara l'interès de nombrosos aficionats, que setmana a
setmana, segueixen amb constància les competicions que efectua el Club local.
L'article 66.3 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, determina que el
municipi té competències pròpies en matèria de promoció de l'esport, entre d'altres.
En el Pressupost Municipal vigent hi ha crèdit suficient per atendre la petició d'ajut econòmic del Club
de Futbol Gandesa.
Examinats els justificants aportats pel peticionari;
En ús de les atribucions que em confereix l'article 21.1f) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local,
RESOLC:
PRIMER: Atorgar a l'entitat Club de Futbol Gandesa, un ajut econòmic d'import tres mil euros
(3.000,00€), destinat a finançar part de les despeses suportades per l'entitat amb motiu de les activitats
esportives realitzades durant la temporada futbolística 2004-2005.
SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 489.04/4.5 de l'estat de despeses del
Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Que de la present resolució se'n doni compte a la Junta de Govern Local en la propera sessió
que celebri, per a la seva ratificació.
QUART:
escaients.

Notificar la present resolució a l'entitat beneficiària pel seu coneixement i als efectes

Ho mana i signa l'Alcalde-President, a Gandesa, a quatre de febrer de dos mil cinc".

El Sr. Alcalde va manifestar que havia dictat la resolució per raó de la urgència
de l'entitat peticionària en disposar de fons econòmics i sol·licitava a la Junta de
Govern Local que fos ratificada.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Ratificar íntegrament la resolució de l'Alcaldia de data 4 de febrer
de 2005,
d'atorgament a l'entitat "Club de Futbol Gandesa", d'un ajut
econòmic per la temporada futbolística 2004-2005, transcrita anteriorment.
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SEGON: Incorporar una certificació del present acord a l'ordre de pagament de
l'ajut atorgat.
Assumptes diversos:
25) Sol·licitud de la Sra. Maria Teresa Mulet Canalda.
En data 14.01.2005, la Sra. Maria Teresa Mulet Canalda, vídua del Sr.
Francisco Aubà Barrubés, oficial de la Brigada Municipal d'Obres, ha
presentat un escrit pel qual exposa que s'ha assabentat que l'Ajuntament,
amb motiu de la defunció d'un treballador, facilita a la família del difunt un títol
de concessió d'un nínxol del Cementiri Municipal. L'interessada exposa que
en el seu cas, la família ja disposava d'un títol de concessió d'un nínxol i per
tant, a l'Ajuntament no li calia fer cap cessió, però sol.licita que se li atorgui un
ajut econòmic per assumir part de les despeses de col·locació de la làpida, que
segons factura que adjunta, ascendeixen a l'import de 1.284,00€.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
De conformitat amb els antecedents existents en situacions de característiques
similars;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Sra. Maria Teresa Mulet Canalda, vídua del Sr.
Francisco Aubà Barrubés, Oficial de la Brigada Municipal d'Obres, un ajut
econòmic de 600,00€, per les despeses de col·locació de la làpida a un nínxol
del Cementiri Municipal, del qual n'és titular la família del difunt, no procedent
de cap cessió efectuada per l'Ajuntament.
SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 226.01/1.1 del
Pressupost Municipal vigent.
26) Sol·licituds 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. A la Sra. Maria Angeles Artero Pastor, de Maella, per instal.lar una pista
d'autos de xoque, de 26 m x 13 m.
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2. Al Sr. Agustín Santos Fara, de Saragossa, per instal·lar un mini excalèctric
de 13 m x 6 m.
3. A la Sra. Laura Santos Fara, de Monzón (Huesca), per instal·lar una
parada de pesca de patos infantil de 6 m2. de superfície.
4. Al Sr. Antonio Barceló V Vicente, de Maella, per instal·lar uns toritos
infantils, de 8 m x 4 m.
5. Al Sr. Martín Berrocal Olivenza, de les Borges del Camp, per instal·lar un
volador i uns toritos infantils, sense determinar la superfície a ocupar.
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 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.
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.
27) Assumptes de l'Alcaldia-Presidència.
No n'hi varen haver.
Assumptes urgents no inclosos a l'ordre del dia, ratificats com a tal per la
Junta de Govern Local.
A) Reclamació de la Sra. Carme Andrés Rami.
El Sr. Alcalde va exposar que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de
data 13 d'octubre de 2004 va acordar indemnitzar a la Sra. Carme Andrés Rami
amb l'import de 60,00€ pels danys que les obres de millora i variació d'un tram
de la xarxa de clavegueram existent havien causat a dos ametllers plantats a
una finca de la seva propietat, ubicada al polígon 15, parcel·la 221.
Va
manifestar el Sr. Alcalde que un cop comunicat l'acord a l'interessada, aquesta
havia reclamat que se li pagués 90,00€ per ametller en lloc de 30,00€, ja que
es tractava d'uns arbres en plena producció i que havien resultat totalment
danyats.
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El Sr. Alcalde va proposar accedir a la demanda de la reclamant.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte,
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Fixar en 180,00€ l'import de la indemnització que l'Ajuntament ha de
pagar a la Sra. Carme Andrés Rami, pels danys causats a dos ametllers
plantats en la finca de la seva propietat, motivats per l'execució de les obres
de millora de la xarxa municipal de clavegueram.
SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 226.08/1.2 del Pressupost
Municipal vigent.
TERCER: Determinar que els titulars de finques afectades per les obres
esmentades, i que van atorgar la seva autorització expressa per a efectuarles, se'ls hi facilitarà la connexió a la xarxa de clavegueram.
QUART: Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als
efectes escaients.
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, vint-i-quatre de febrer de dos mil cinc.
Vist i plau,
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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