ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, EN DATA 6 D'OCTUBRE DE 2005.
_______________________________________________________________
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Gandesa, sent dos quarts de
deu del vespre del dia 6 d'octubre de 2005, es reuneixen prèvia convocatòria a
l'efecte i sota la presidència del Sr. Alcalde, Miquel Aubà Fleix, els Regidors
Municipals que tot seguit es relacionen, amb la finalitat de celebrar sessió
ordinària de la Junta de Govern Local:
-Sr. Manel Vidal Salvadó.
-Sr. Isidre Montané Cabús.
-Sr. Jesús F. García Chacón.
Per invitació del Sr. Alcalde, hi assisteixen també els Regidors Municipals que
tot seguit es relacionen, per informar respectes les seves activitats en matèria
delegada, de conformitat amb el que preveu l'article 113.3 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre:
-Sr. Ramón Lluís Vidal.
-Sr. Joaquin Fontoba Solé.
-Sra. Maria José Serra Bedós.
Hi és present la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal Sra. Iolanda
Sas Laudo.
Després de comprovar l'existència del quòrum necessari, el Sr. Alcalde va
disposar l'inici de la sessió, amb el tractament dels assumptes inclosos a
l'ordre del dia.
En compliment del que determina l'article 110 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
Locals, es transcriuen els acords adoptats.
Assumptes de caràcter general:
1) Aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió celebrada per la Junta de
Govern Local en data 15 de juny 2005.
Fet avinent l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local
en data 15 de juny de 2005;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en
data 15 de juny de 2005, sense esmenes de cap tipus.
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Assumptes d'Hisenda:
2) Aprovació si s'escau, de factures i notes de despeses presentades a
Intervenció Municipal.
Vistes les factures i notes de despeses presentades a Intervenció Municipal
per serveis prestats o per subministrament de material divers a l'Ajuntament;
Atès que segons estableix l'article 56 del Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, per raó de la seva quantia es tracta de contractes
menors, a excepció de les factures que corresponen a certificacions d'obres ja
aprovades, relatives a contractes d'obres adjudicats d'acord amb la normativa
específica;
De conformitat amb les competències establertes a l'article 21.1f) de la Llei
7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, delegades per
l'Alcaldia-Presidència en favor de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret
de data 2.07.2003
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar les factures que tot seguit es relacionen, fent constar el
creditor, concepte i l'import:
NOM PROVEÏDOR

CONCEPTE

IMPORT

479 LLORENÇ MARTI BENAIGES

Treballs de matador d'animals a l'escorxador durant el mes de maig

319,24

480 FONDA SERRES SL

Serveis de pensió prestada a onze transeünts

235,40

481 NETCAT SERVEIS DE NETEJA SL

Serveis neteja dependències municipals mes de maig de 2005

575,33

482 FERRETERIA BARRUBES

Subministra articles servei escorxador

92,80

483 FERRETERIA BARRUBES

Subministra articles servei manteniment piscines

55,68

484 FERRETERIA BARRUBES

Subministra estris i ferramentes servei brigada obres

485 EDUARD BOET DOMENECH

Honoraris presentació debat "Dies de guerra, diàlegs de pau"

400,00

486 JUAN CARLOS LOSADA MALVAREZ

Honoraris conferencia "Dies de guerra, diàlegs de pau"

500,00

50,34

487 BATLLE SOLE S.C.P.

ANUL.LADA

488 ACEITES Y GRASAS 2000 SL

Desp.contr.i mant.abocad.runes novbr.-desbr.-04 i 1r.trimestre -05

489 ACEITES Y GRASAS 2000 SL

Despeses contribució i manteniment abocador runes 2n.trimest.-05

490 LLATJE ELECTROCONFORT SL

Treballs de posta en marxa de l'equip de fred de l'edifici Ajuntament

103,94

491 CRISTINA SPENGLER

Honoraris ponència i mostra fotograf. "Dies de guerra, diàlegs de pa

1.200,00

492 CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA

Servei transport i tractament escombraries mes de maig de 2005

5.004,08

493 SUBMINISTRES SANT JORDI SL

Subministra materials serveis enterraments cementiri

494 SUBMINISTRES SANT JORDI SL

Subministra materials servei manteniment piscines municipals

191,52

495 SUBMINISTRES SANT JORDI SL

Subministra estris i ferramentes pel servei de la brigada d'obres

126,87

496 SUBMINISTRES SANT JORDI SL

Subministra marc i tapa de registre per la xarxa del clavegueram

497 ANGELA JACKSON

Honoraris intervenció "Dies de guerra, diàlegs de pau"

500,00

498 ENRIC CALPENA OLLE

Honoraris conferencia "Dies de guerra, diàlegs de pau"

500,00

499 PILAR VIÑALS VALLESPI

Subministra rams de flors per la Trobada d'Excombatents

96,00

500 RAMON LUZ MUÑOZ

Subministra materials per reg piscines

17,40
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1.500,00
900,00

127,67

47,32

501 JOSEP VICENS VALLESPI

Visites a finques rústiques com a membre de la Junta Pericial

502 JOSEP MARTI CLUA

Visites a finques rústiques com a membre de la Junta Pericial

503 PUJOL PASTISSERIES SL

Subministra articles per la Trobada d'Excombatents

504 HERRAIZ - SISTEMES S.A.

Subministra materials servei manteniment piscines municipals

505 SOLE FOLQUE C.B.

Certificació núm. 2 obra construcció nínxols al Cementiri Municipal

21,64
21,64
127,80
223,72
15.859,35

506 PRODUCCIONES SEGURANA SL

Muntatge dos escenaris i lloguer cadires "Dies de guerra, diàlegs de

507 Ma. CARME VALLS SOLE

Subministra clavells "Dies de guerra, diàlegs de pau"

1.744,33
27,00

508 CONSTRUCCIONS ANNA S.C.C.L.

Pavimentació d'un tram de camí del terme municipal

3.000,00

509 JOSEP Ma. MILA ROVIRA

Honoraris modificació puntual NNSS per ubicació de la Biblioteca

2.030,00

510 JOSEP Ma. MILA ROVIRA

Honoraris modificació puntual Pla Ordenació Urbanística Municipal

2.030,00

511 JOSEP Ma. MILA ROVIRA

Honoraris Pla Especial per a regular condicions edificació P.P. Povet

2.030,00

512 Ma. ANGELS CID FORNOS

Assessorament classes de plàstica CEIP mes de juny de 2005

271,56

513 ROGELIO MUÑOZ GUIMERA

Honoraris juny 2005 valoració obres

510,43

514 MAGDA SAMPE FERRE

Confecció bandes Pubilles i Hereuet Festa Major 2005

313,14

515 TOMAS BESALDUCH COTILLO

Subministra articles pirotècnics per la revetlla de Sant Joan

161,18

516 CASH GANDESA & FUSTER SL

Subministra aigua mineral

517 CASH GANDESA & FUSTER SL

Subministra articles per les jornades "Dies de guerra, diàlegs de pau

71,20

518 CASH GANDESA & FUSTER SL

Subministra insecticida pel CEIP

47,25

519 CASH GANDESA & FUSTER SL

Subministra aigua mineral

40,45

520 CASH GANDESA & FUSTER SL

Subministra articles per la Trobada d'Excombatents

88,53

521 CASH GANDESA & FUSTER SL

Subministra productes de neteja per l'edifici de l'Ajuntament

522 CASH GANDESA & FUSTER SL

-90,88

523 CASH GANDESA & FUSTER SL

Abonament devolució articles Trobada Excombatents i "Dies de
guerra
Subministra articles de neteja per l'Escorxador Municipal

524 OFI-TECMAR SL

Gestions laborals mes de maig de 2005

464,97

525 ESTEFANIA FERRERES GARCIA

Desplaçaments tasques rehabilitació CAP mes de maig de 2005

351,90

526 LLUIS COHEN VENTURA

Fotocòpies projecte construcció d'una planta d'osmosi inversa

527 TALLERES JOLLBA S.A.

Construcció reixa i marc per la xarxa del clavegueram

528 OFI-TECMAR SL

Quota assessorament planificació activitat preventiva juny 2005

529 ASCENSORES CENIA S.A.

Servei conservació i manteniment ascensor Llar d'Avis 3r. Trimestre

530 SUBMINISTRES SANT JORDI SL

Subministra vestuari i equipament pel personal de la brigada d'obres

16,51

531 SUBMINISTRES SANT JORDI SL

Subministra materials servei manteniment vies públiques

33,77

532 LIMPLAS S.A.

Subministra contenidor pel servei de la brigada d'obres

533 LIMPLAS S.A.

Subministra productes i articles pel servei de les piscines municipals

1.309,52

534 KALON S.A.

Subministra productes i articles pel servei de les piscines municipals

324,22

535 FERRETERIA BARRUBES

Subministra còpies claus i articles per l'edifici de les Escoles Velles

37,67

536 FERRETERIA BARRUBES

Subministra materials servei manteniment piscines municipals

17,08

537 FERRETERIA BARRUBES

Subministra materials de reg pel Parc la Bassa

538 COLLA GEGANTERS I GRALLERS

Desplaçaments Colla durant l'any 2004

539 CARROSSERIES ALAZOR SL

Treballs i materials arranjament escenari

10,79

540 PEGETBE SL

Ports dos paquets a Barcelona

29,99

541 AUTO BRUGAN SL

Treballs i materials manteniment vehicle Land Rover

542 TENA SERIGRAFIA SL

Treballs d'estampació anagrames en prendes laborals

114,89

543 JOSEP FONTANET ESCARIHUELA

Subministra premsa biblioteca mes de maig

106,50

544 JOSEP FONTANET ESCARIHUELA

Subministra premsa biblioteca mes de juny

108,00

545 ASCENSORES MARVI SL

Servei conserv. I manten. Ascensor edifici Ajuntament mes de juliol

153,70

546 CATALUNYA MOTORS S.C.C.L.

Treballs i materials substitució roda carretó recollida escombraries

37,24

547 EBREQUALITAT S.A.

Subministra materials servei manteniment enllumenat públic

548 EBREQUALITAT S.A.

Subministra materials arranjament magatzem brigada obres 217

40,45

48,53

7,66

40,79
174,00
89,91
256,44

118,25

14,62
919,24

81,01

72,50
130,84

549 CIAL. COTS-UBALDE SL

Subministra materials arranjament magatzem brigada obres 217

550 ORONA SC

Servei conserv.i manten. Ascensor Ca la Vila Vella 3r. Trimestre -05

551 SOREA S.A.

Gestió servei d'aigua potable durant el 2n. Trimestre de 2005

552 JOSEFA MARTI CREIXENTI

Subministra productes aseos edifici Ajuntament

553 CELLER COOPERATIU DE GANDESA

Subministra articles jornades "Dies de guerra, diàlegs de pau"

135,91

554 SOLRED S.A.

Subministra combustible vehicles municipals mes de juny de 2005

358,15
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15,15
289,08
47.731,04
10,50

555 SPORTS FEVI SL

Subministra tumbones per les piscines municipals

556 HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.

Subministra sabates de seguretat pel personal brigada obres

557 ALTADILL LA BOUTIQUE DEL DISC

Subministra CDs per l'Emissora de Ràdio

558 LLORENÇ MARTI BENAIGES

Treballs de matador d'animals a l'escorxador durant el mes de juny

559 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministra materials servei manteniment enllumenat públic

47,92

560 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministra materials servei manteniment enllumenat públic

174,50

561 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministra materials servei manteniment enllumenat públic

12,49

562 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministra materials servei manteniment edifici Ajuntament

31,18

563 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministra materials servei manteniment pavelló polisportiu

17,40

564 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministra materials servei manteniment enllumenat públic

185,79

565 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministra materials servei manteniment enllumenat públic

34,22

566 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministra materials servei manteniment enllumenat públic

137,12

567 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministra materials servei manteniment enllumenat públic

59,26

568 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministra materials servei manteniment enllumenat públic

569 ASSOCIACIO "LES VEUS DE BOT"

Cantada havaneres amb motiu dels actes de la Festa de s. Cristòfol

570 BATLLE SOLE S.C.P.

Subministra articles per la trobada Gegantera

571 HIGH QUALITY 2000, SL

Subministra toner pel fax de les oficines municipals

572 HIGH QUALITY 2000, SL

Treballs i materials reparació ordinadors oficines

573 HIGH QUALITY 2000, SL

Subministra tinta per les impressores dels ordinadors

574 HIGH QUALITY 2000, SL
575 LLUIS COHEN VENTURA

Subministra tinta per l'impressora de l'ordinador de l'Oficina de
Turisme
Còpies plànols i projecte construcció planta osmosi inversa

576 MONTSE SANZ FRANCES

Treballs i materials il·luminació i só jornades "Dies de guerra, diàlegs

577 CORREOS Y TELEGRAFOS

Trameses postals mes de juny de 2005

388,68

578 JOAN ANTONI CANALDA DESCARREGA

Lloguer sistema de só amb microfonia sense fils jornades "Dies de g

870,00

579 SALVADO I COSTA C.B.
580 JUAN ANTONIO FLORENSA GARI

Treballs i materials arranjament senyals regulació trànsit vies
publiques
Reparació motor màquina neteja carrers

278,64

581 REDDIS UNION MUTUAL

Concert prestació servei de prevenció aliena 3r. Trimestre de 2005

778,43

582 PROTEC-EBRE SL

Subministra roba de treball pel personal de la brigada d'obres

583 HOTEL PIQUE GABRIEL SL

1.834,41

584 OFI-TECMAR SL

Serveis hotel i restaurant participants jornades "Dies de guerra,
diàlegs
Gestions laborals mes de juny de 2005

585 CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA

Servei transport i tractament escombraries mes de juny de 2005

5.010,19

586 JOSE ANTONIO POYO VINAIXA

Subministra adobs i insecticides pels parcs i jardins municipals

587 UA4 GANDESA JUNTA DE COMPENSACIO

Provisió fons atendre pagaments Conveni FECSA i honoraris direcc

588 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL

Despeses instal·lació nova línia elèctrica Povet de la Plana

8.928,47

589 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL

Despeses instal·lació nova linea elèctrica Povet de la Plana

10.516,44

590 CONSTRUCCIONS JAEN VALLES SL

Certificació núm. 1 obres "Construcció Biblioteca Centra Comarcal

591 EBREQUALITAT S.A.

Subministra materials servei manteniment edifici CEIP

592 UA4 GANDESA JUNTA DE COMPENSACIO

Provisió fons atendre pagament obra d'urbanització

593 OFI-TECMAR SL

Quota assessorament planificació activitat preventiva juliol 2005

594 DIPUTACIO DE TARRAGONA

Edicte BOP exp.publ. Padró subministrament aigua 2n. Trimestre-05

36,00

595 DIPUTACIO DE TARRAGONA

Edicte BOP aprov.inic. Pressupost exercici 2005

88,80

596 JOSEP LLUIS MILLAN BEL

Honoraris projecte "Urbanització Avda. Catalunya, 1a. Fase"

9.162,24

597 JOSEP LLUIS MILLAN BEL

Honoraris projecte "Urbanització Avda. Catalunya, 2a. Fase"

7.775,38

598 ALVAREZ BELTRAN S.A.

Subministra materials servei manteniment enllumenat públic

310,09

599 ASSOCIACIO MASOS PROTECTORA
ANIMAL
600 SOTECNIC SL

Aportació assistència gos abandonat

100,00

601 FERRETERIA BARRUBES

Subministra eines i equip pel servei de recollida d'escombraries

602 FERRETERIA BARRUBES

Subministra materials servei manteniment reg Parc la Bassa

603 OPTIMUS MEDINA RILEY SL

Producció i realització "Dies de guerra, diàlegs de pau"

604 CIAL. COTS-UBALDE SL

Subministra materials arranjament vies públiques

109,02

605 CIAL. COTS-UBALDE SL

Subministra materials arranjament camí de la Fontcalda

780,95

606 CIAL. COTS-UBALDE SL

Subministra materials manteniment i conservació Cementiri

255,50

607 PEGETBE SL

Ports tres paquets Gandesa-Tarragona
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Instal·lació megafonia Santuari de la Fontcalda

1.279,70
28,44
8,50
394,84

26,52
627,46
13,20
164,35
69,96
116,01
58,00
93,19
1.600,80

92,51

392,27

732,28
147,13
5.940,23

9.011,15
14,87
2.005,59
89,91

3.589,35
77,92
8,70
33.790,80

29,09

608 LA VEU DE L'EBRE SL

Inserció publicitària al setmanari

609 LIMPLAS S.A.

Subministra productes i articles pel servei de les piscines municipals

610 JUANJO CLUA VIÑA

Treballs tractor-pala adequació abocador

391,50

611 SUBMINISTRES SANT JORDI SL

Subministra materials arranjament cementiri

177,50

612 SUBMINISTRES SANT JORDI SL

Subministra equipament pel personal municipal

59,57

613 CASH GANDESA & FUSTER SL

Subministra aigua mineral màquina

28,76

614 CASH GANDESA & FUSTER SL

Subministra paper higiènic pels serveis de l'Estació d'Autobusos

30,62

615 CASH GANDESA & FUSTER SL

Subministra rolls paper secamans per la brigada d'obres

20,53

616 CASH GANDESA & FUSTER SL

Subministra aigua mineral en botelles

617 RAMON AUDI VENTURA

Subministra pintura senyalització trànsit vies públiques

334,08

618 HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.

Subministra articles i materials regulació trànsit vies públiques

267,00

619 ROGELIO MUÑOZ GUIMERA

Honoraris juliol valoració obres

510,43

620 AUBANELL REPARACIONS SL

Reparació equip megafonia camp de futbol

169,24

621 DIPUTACIO DE TARRAGONA

Edicte BOP aprovació modificat projecte aplicació sistemes estalvi e

622 ASCENSORES MARVI SL

Servei conserv. I manten. Ascensor edifici Ajuntament mes d'agost

153,70

623 Ma. TERESA CELMA VIVER

Treballs de neteja de l'estació de transferències i abocadors vidre

116,00

624 HIFE S.A.

Serv.dilluns i divendres Gandesa-Mora i retorn abril-maig-juny -05

645,75

625 EBREQUALITAT S.A.

Subministra materials pel manteniment de l'enllumenat públic

626 CASH GANDESA & FUSTER SL

Subministra articles per la festa de la sardinada

26,47

627 JOSEP VICENS I VUIT MES

Treballs arranjament camins del terme municipal

481,49

628 NETCAT SERVEIS DE NETEJA SL

Serveis neteja dependències municipals mes de juliol de 2005

575,33

629 SOLRED S.A.

Subministra combustible vehicles municipals mes de juliol de 2005

462,28

630 COMERCIAL CREIXENTI SL

Subministra articles i materials per l'edifici de Ca la Vila Vella

121,80

631 COMERCIAL CREIXENTI SL

Subministra articles i materials per l'edifici de l'Ajuntament

122,20

632 JOAN RINS CORTIELLA

Treballs i materials arranjament mobiliari Esplai

107,74

633 CORREOS Y TELEGRAFOS

Trameses postals mes de juliol de 2005

162,78

634 PEIXATERIA BELTRAN

Subministra sardina per la festa de la sardinada

687,83

635 LLORENÇ MARTI BENAIGES

Treballs de matador d'animals a l'escorxador durant el mes de juliol

340,91

636 ESTEFANIA FERRERES GARCIA

Desplaçaments tasques rehabilitació CAP mes de juny de 2005

331,20

637 ESTEFANIA FERRERES GARCIA

Desplaçaments tasques rehabilitació CAP mes de juliol de 2005

310,50

638 GRAFICAS SALAET S.A.

Subministra bosses de brossa servei neteja vies públiques

126,88

639 GRAFICAS SALAET S.A.

Subministra paper pel servei de les oficines municipals

145,00

640 JUAN JAEN OLIVER

Serveis enterraments cementiri

641 CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA

Servei transport i tractament escombraries mes de juliol de 2005

642 ACEITES Y GRASAS 2000 SL

Despeses contribució i manteniment abocador runes 3r.trimest.-05

900,00

643 ARTICLES PUBLICITARIS DIAR SL

Plaques senyalització llicències d'obres

689,04

644 ENT.AUT. DEL DIARI OFICIAL I PUBLICAC.

Edicte DOGC adjudicació obra "Urbanització A.Catalunya, 1a. Fase"

645 ENT.AUT. DEL DIARI OFICIAL I PUBLICAC.

Edicte DOGC plec clàusules alienació parcel·les Povet de la Plana

206,29

646 IGNACIO SEGURA GARCIA

Servei autocontrol semestral de l'escorxador municipal

143,62

647 JUAN ANTONIO FLORENSA GARI

Treballs i materials reparació i manteniment màquina neteja carrers

649,89

648 DIPUTACIO DE TARRAGONA

Edicte BOP aprovació inicial exp. 5/04 de modificació de crèdit

36,00

649 DIPUTACIO DE TARRAGONA

Edicte BOP adjudicació obra "Urbanitz. Avda. Catalunya, 1a. Fase"

60,00

650 SUBMINISTRES SANT JORDI SL

Subministra estris i ferramentes pel servei de la brigada d'obres

651 DOMINGO FORNOS SL

Subministra articles per la festa de la sardinada

652 TRACKING GIRONA SL

Projecció cinema a la fresca dintre de les Jornades Culturals

617,12

653 CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA

Serveis camió amb plataforma elevadora durant el 1r. Semestre -05

450,75

654 ANTONIO JARDI PORTOLES

Trofeus per competicions esportives Festa Major

772,01

655 MANIPULATS PUEYO S.C.C.L.

Subministra plats per la festa de la sardinada

656 EBREQUALITAT S.A.

Subministra articles servei manteniment edifici Escoles Velles

14,05

657 EBREQUALITAT S.A.

Subministra materials servei manteniment escorxador

21,00

658 SPORTS FEVI SL

Subministra xarxes porteries pista Pavelló Polisportiu

87,00

659 JOSEP ANTONI AUBANELL CLUA

Treballs retro i tractor neteja contenidors i estació recepció escombr

857,51

660 JOSEP ANTONI AUBANELL CLUA

Treballs retro arranjament camins del terme municipal

397,38

661 DIPUTACIO DE TARRAGONA

Edicte BOP clàusules alienació 24 parcel·les Munic. Povet de la
Plana
Edicte BOP adjudicació "Urb. Povet de la Plana, c/1,2,3 i 5, 2a. Fase

968,66

662 DIPUTACIO DE TARRAGONA

5

697,17
1.186,68

67,41

60,00

51,21

630,00
5.123,64

96,00

99,68
109,96

63,47

60,00

663 INFORMATICA DEL EBRO S.A.

Servei manteniment i conservació fotocopiadora oficines municipals

664 ANTONIO GUERRA SL

Subministra toner pel fax de les oficines municipals

65,40

665 ITEUVE TECHNOLOGY SL

Taxes inspecció periòdica obligatòria vehicle Land Rover

44,65

666 ANNA Ma. MUÑIZ SL

Trofeus per les 24 h. De futbol-sala

63,22

667 ALTADILL LA BOUTIQUE DEL DISC

Subministra CDs per l'Emissora de Ràdio

59,80

668 ALTADILL LA BOUTIQUE DEL DISC

Subministra CDs per l'Emissora de Ràdio

669 HORMIGONES UNILAND SL

Subministra formigó arranjament camí dels horts

185,31

670 FONDA SERRES SL

Serveis de pensió prestada a vint transeünts

442,98

671 TRACKING GIRONA SL

Projecció cinema a la fresca dintre de les Jornades Culturals

617,12

672 OFI-TECMAR SL

Gestions laborals mes de juliol de 2005

730,05

673 RAMON LUZ MUÑOZ

Treballs reparació línia enllumenat públic zona Plaça del Comerç

16,82

674 CASH GANDESA & FUSTER S.L.

Subministre articles per la festa de la sardinada

42,07

675 CASH GANDESA & FUSTER SL

Subministra articles pel Fòrum Jove Local

42,99

676 CASH GANDESA & FUSTER SL

Subministra articles per la festa de la sardinada

20,10

677 CASH GANDESA & FUSTER SL

Subministra articles per la sortida en BTT

11,36

678 CASH GANDESA & FUSTER SL

Subministra articles per la sortida en BTT

50,07

679 GREGORIO SERRANO BAUZA

Bastó per l'hereuet de la Festa Major

62,02

680 SUPERMERCATS TERRA ALTA SL

Subministra articles per la festa de les paelles

62,29

681 ANGELS JUANCOMARTI PEDROL

Subministra articles per la festa de les paelles

61,36

682 FUNDICIO DUCTIL FABREGAS S.A.

Subministra tapes registre xarxa clavegueram

185,60

683 ZOOM MANAGEMENT SL

Actuació "Manu Guix" actes Festa Major

684 ANNA Ma. MUÑIZ SL

Records Pubilles, Pubilleta i Hereuet sortints

685 OFI-TECMAR SL

Quota assessorament planificació activitat preventiva agost 2005

686 JOSEFA MARTI CREIXENTI

Articles de neteja per les dependències municipals

5,10

687 FERRETERIA BARRUBES

Subministra útils i ferramentes servei brigada obres

58,56

688 FERRETERIA BARRUBES

Subministra guants de pell per la festa de la sardinada

42,40

689 FERRETERIA BARRUBES

Subministra materials servei manteniment enllumenat públic

39,99

690 FERRETERIA BARRUBES

Subministra materials servei escorxador

691 FESDOLPER SL

Subministra llaminadures i articles actes Festa Major

494,61

692 FESDOLPER SL

Subministra caramels actes Festa Major

213,47

693 FESDOLPER SL

Subministra llaminadures per la Trobada de Dansada

694 LA VEU DE L'EBRE SL

Inserció publicitària actes Festa Major 2005 a "La Veu de l'Ebre"

348,00

695 ASCENSORES MARVI SL

153,70

696 LIMPLAS S.A.

Servei conserva. I manten. Ascensor edifici Ajuntament mes
setembre
Subministra productes i articles pel servei de les piscines municipals

697 SUBMINISTRES SANT JORDI SL

Subministra materials pel castell de focs d'artifici de la Festa Major

698 SUBMINISTRES SANT JORDI SL

Subministra materials servei manteniment camp de futbol

220,66

699 SUBMINISTRES SANT JORDI SL

Subministra útils i ferramentes servei brigada obres

123,92

700 SUBMINISTRES SANT JORDI SL

702 DIPUTACIO DE TARRAGONA

Subministra materials pel servei de manteniment de les vies
públiques
Actuacions tres grups amb motiu dels actes de les Jornades
Culturals
Edicte BOP projecte obres "Urbanització Avda. Catalunya 3a. Fase"

703 DIPUTACIO DE TARRAGONA

Edicte BOP exposició pública Padrons taxes exercici 2005

704 PEGETBE SL

Ports de vuit paquets

705 PMC GRUP 1985 S.A.

Subministra tinta per les impressores de les oficines

300,53

706 VIVEROS EBRO S.C.C.L.

Subministra plantes i terra preparada pels jardins municipals

726,87

707 LLATJE ELECTROCONFORT SL

Treballs i materials reparació aparell de fred edifici Ajuntament

240,00

708 ONA CATALANA S.A.

Publicitat actes Festa Major 2005 a "ONA de l'Ebre"

709 PIROTECNIA TOMAS SL

Realització castell de focs d'artifici durant la Festa Major

701 PRODUCCIONES SEGURANA SL

361,76

15,60

6.496,00
469,80
89,91

7,38

35,79

570,72
68,51

91,26
3.161,00
60,00
36,00
93,90

348,00
4.060,00

710 AGRUPACIO MUSICAL DE VILALBA DELS A Actuació Banda de Música dia 04-09-05 actes Festa Major

1.902,53

711 DIABLES I GRALLERS L'ULL DEL BOU

Realització de correfoc dia 06-09-05 actes Festa Major

1.140,00

712 NETCAT SERVEIS DE NETEJA SL

Servei neteja dependències municipals mes d'agost de 2005

713 DIGIT BÀSCULES I SISTEMES, SL

Subministra de paper tèrmic per a la Bàscula Pública

714 APPLUS ITV TECHNOLOGY, SL

Per la 2ona Inspecció Periòdica Obligatòria vehicle mpal.T-7173-BD

715 ANGELS PUJOL BLANCH

Subministra articles pels actes de les jornades culturals
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575,33
8,09
25,60
365,62

716 ANGELS PUJOL BLANCH

Subministra articles pels actes de la Festa Major

717 POLY-KLIN SL

Lloguer dos cabines W.C. Pels actes de la Festa Major

718 Ma.TERESA CELMA VIVER

Treballs de neteja de l'estació de transferències i abocadors vidre

719 PRIOR MUSICS SL

Muntatge circuit de quarts i quads, circuit de radio control i carpa

1.624,00

720 PRIOR MUSICS SL

Actuació obra de teatre "Masclistes" dia 05-09-05 actes Festa Major

5.626,00

721 ENT.AUT. DEL DIARI OFICIAL I PUBLICAC.

Edicte DOGC subministrament mobiliari Biblioteca Central Comarcal

287,89

722 SOLRED S.A.

Subministra combustible vehicles municipals mes d'agost de 2005

893,44

723 DIPUTACIO DE TARRAGONA

Edicte BOP contracte subministrament mobiliari Biblioteca Central C

321,64

724 EBREQUALITAT S.A.

Subministra materials servei manteniment camp de futbol

725 EBREQUALITAT S.A.

Subministra materials il·luminació Plaça Comerç actes Festa Major

1.687,52

726 EBREQUALITAT S.A.

Subministra materials il·luminació Plaça Comerç actes Festa Major

116,24

727 CORREOS Y TELEGRAFOS

Trameses postals mes d'agost de 2005

728 DIVER-PARKS

Muntatge festa escuma i parc infantil actes Festa Major

729 JOAN ANTONI CANALDA DESCARREGA

Equipaments de so pel pregó de la Festa Major

139,20

730 HERMES COMUNICACIONS S.A.

Publicitat actes Festa Major 2005 a "El Punt"

348,00

731 AUTO BRUGAN SL

Treballs i materials reparació vehicle Land Rover

233,84

732 FONDA SERRES SL

Sopar inici actes Festa Major 2005

733 FONDA SERRES SL

Menús membres xaranga Festa Major 2005

188,32

734 LLORENÇ MARTI BENAIGES

Treballs de matador d'animals a l'escorxador durant el mes d'agost

439,37

735 DIVISION DE GUIMERA S.A. (SAMM)

Lloguer grup electrogen pels actes de la Festa Major

367,95

736 CIAL. COTS-UBALDE SL

Subministra materials servei manteniment edificis municipals

127,69

737 SUBMINISTRES SANT JORDI SL

Treballs toro carrega i descarrega grup electrogen Festa Major

738 SUBMINISTRES SANT JORDI SL

Subministra eines ferramentes pel servei de la brigada d'obres

739 CELLER COOPERATIU DE GANDESA

Subministra productes pels actes de les Jornades Culturals

277,28

740 PAQUITA BELTRI FUMADO

Serveis de bar prestats durant la Festa Major 2005

108,00

741 PAQUITA BELTRI FUMADO

Aperitiu servit als components de l'equip de futbol-sala Festa Major

200,00

742 PUEYO - BERNUS SL

Subministra confetti per la desfilada de carrosses Festa Major

320,16

743 JARMA S.C.C.L.

Treballs i materials servei manteniment Dumper

744 JARMA S.C.C.L.

Treballs i materials servei manteniment i conservació Mitsubishi

968,08

745 JARMA S.C.C.L.

152,44

746 ANGELS JUANCOMARTI PEDROL

Treballs i materials servei manten. I conserv. Tractor recollida
escomb
Submistre articles per la Festa de les Paelles

747 PROMICSA

Publicitat actes Festa Major 2005 a "Diari de Tarragona"

352,41

748 TOMAS BESALDUCH COTILLO

Subministra coets i articles pirotècnics acte inici Festa Major

401,59

749 DOMENECH HOSTAU SL

Subministra articles pels actes de les jornades culturals

271,50

750 DOMENECH HOSTAU SL

Subministra articles pels actes de la Festa Major 2005

103,65

751 GRUP DE 3 SL

Subministra articles per l'acte de cloenda dels cursets de natació

752 SOREA S.A.

Gestió servei d'aigua potable durant el 3r. Trimestre 2005

753 EBREQUALITAT S.A.

Quadre comandament elèctric il·luminació Plaça Comerç actes FM

754 EBREQUALITAT S.A.

Subministra per a la revisió de la calefacció Escoles EGB i Aj.

110,43

755 CASH GANDESA & FUSTER SL

Subministra articles per la Festa de les Paelles

202,99

756 CASH GANDESA & FUSTER SL

Subministra aigua mineral

757 CASH GANDESA & FUSTER SL

Subministra articles pels actes de la Festa Major 2005

758 CASH GANDESA & FUSTER SL

Subministra aigua mineral i paper higiènic per les oficines municipal

35,85

759 CASH GANDESA & FUSTER SL

21,19

760 CASH GANDESA & FUSTER SL

Subministra articles per la Trobada de Dansada durant la Festa
Major
Subministra paper higiènic pels serveis del CEIP

761 CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA

Servei transport i tractament escombraries mes d'agost de 2005

5.685,03

762 ANA BALART BLADE

Subministra articles pels actes de les jornades culturals

457,20

763 ANA BALART BLADE

Subministra articles pels actes de la Festa Major 2005

130,00

764 NET-VIME C.B.

Treballs de neteja general del CEIP

765 NET-VIME C.B.

Treballs de neteja del CEIP corresponents al mes de setembre

766 SALVADO I COSTA C.B.

Treballs i materials confecció lletres per "Art al ras"

767 SALVADO I COSTA C.B.

92,79

768 SALVADO I COSTA C.B.

Treballs i materials pel servei de manteniment de la xarxa del
clavegueram
Materials servei manteniment màquina neteja carrers

769 SALVADO I COSTA C.B.

Treballs i materials arranjament seients tribuna camp de futbol

143,78
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80,80
346,84
116,00

54,73

225,67
2.668,00

1.847,68

52,20
90,57

67,01

61,36

98,05
53.450,13
1.437,24

67,41
517,74

30,62

603,20
1.771,32
392,27

33,86

770 SALVADO I COSTA C.B.

Treballs i materials reparació desbrossadora

771 GRAFICAS SALAET S.A.

Subministra paper pel servei de les oficines municipals

11,05

772 GRAFICAS SALAET S.A.

Subministra bosses de brossa servei neteja vies públiques

773 PILAR VIÑALS VALLESPI

Subministra plantes pels actes de la Festa Major

774 PILAR VIÑALS VALLESPI

Subministra corona flors enterrament Sr. Romà Manyà

200,00

775 ESTEFANIA FERRERES GARCIA

Desplaçaments tasques rehabilitació CAP mes d'agost de 2005

207,00

776 HIGH QUALITY 2000, SL

Subministra material imprès i enquadernació documentació oficines

440,80

777 DIPUTACIO DE TARRAGONA

Edicte BOP rectif.anunci subhasta alienació parcel·les Povet de la Pl

778 ROGELIO MUÑOZ GUIMERA

Honoraris setembre 2005 valoració obres

779 ENT.AUT. DEL DIARI OFICIAL I PUBLICAC.

Edicte DOGC rectif.anunci subhasta alienació parcel·les Povet de la

64,81

780 ENT.AUT. DEL DIARI OFICIAL I PUBLICAC.

Edicte DOGC convocatòria subhasta alienació parcel·les Povet de la

822,61

781 ENT.AUT. DEL DIARI OFICIAL I PUBLICAC.

Edicte DOGC adjudicació contracte "Mobiliari per Biblioteca Central

782 OFI-TECMAR SL

Gestions laborals mes d'agost de 2005

470,02

783 DIPUTACIO DE TARRAGONA

Edicte BOP convocatòria subhasta alienació parcel·les Povet de la P

529,76

784 NET-VIME C.B.

Treballs de neteja de vidres del CEIP

928,00

785 SUBMINISTRES SANT JORDI SL

Subministra eines i ferramentes pel servei de la brigada d'obres

290,00
77,26
33,50

60,00
444,43

94,39

21,49

Suma total 341.928,38

SEGON:
1. Aprovar el pressupost aportat per l'empresa "Pàmpols Arquitecte, SL" pels
treballs de redacció del projecte bàsic de les obres corresponents a un alberg
per a l'allotjament temporal de treballadors amb capacitat per 50 places al
municipi de Gandesa, el qual ascendeix a l'import 12.458,48€, aplicant la
despesa amb càrrec a la partida núm. 627.02/4.3 del Pressupost Municipal
vigent.
2. Aprovar el pressupost aportat per l'empresa Applus, S.A. pels treballs de
realització d'un estudi geotècnic al municipi, el qual ascendeix a l'import de
1.061,42€ més IVA, aplicant la despesa amb càrrec a la partida núm.
227.06.1/4.3 del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Aprovar les dietes a percebre el Sr. Francisco Lobo, personal
laboral de l'Ajuntament, amb motiu de desplaçaments efectuats amb vehicle
propi per assumptes de l'emissora municipal.

3) Reclamacions diverses sobre liquidacions de taxes municipals i
d'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

A) 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 part proporcional de la quota de l'impost municipal sobre
vehicles de tracció mecànica que han satisfet l'exercici 2005, per vehicles que
ja han donat de baixa en les dates que s'assenyalen;
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_______________________________________________________________
Subjectes passiu

Vehicle

Data baixa/ Baixa Causa Import satisfet A retornar
Transferència
exercici 2005
____________________________________________________________________________
Ramón Montané Llop C-8898-BFL 11.01.2005 Definitiva Voluntària
5,04€
Juan Jaén Oliver
B-5692-HP
1.02.2005 Definitiva Voluntària 38,85€
Alfons Sala Miralles
B-4500-IV
24.03.2005 Definitiva Voluntària 38,85€
Pedro Fontanet Martell T-5362-AH 02.02.2005 Definitiva Voluntària 48,20€
Ferrer Escoda, SL
T-5175-AL
04.01.2005 Definitiva RDL 6/97
82,01€
Gilberto Motilla Olmo T-7771-W
23.02.2005 Definitiva Voluntària
82,01€
Jaume Escudé Monfort T-0506-O
14.01.2005 Definitiva Voluntària 38,85€
Avigan Terralta, S.A. T-2579-AG
08.02.2005 Definitiva Voluntària 135,25€
J.V. Coso Montané
B-9366-WP 31.01.2005 Definitiva Voluntària
82.01€
Baptista Hostau Pedrol T-7241-AC
4.02.2005 Definitiva Trànsit com. 169,06€
Emilio A. Segura Martí B-2936-GG
1.03.2005 Definitiva Voluntària
38,85€

3,78€
29,13€
29,13€
36,15€
61,50€
61,50€
29,13€
101,44€
61,50€
126,81€
29,13€

_______________________________________________________________
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 2005, que han satisfet per vehicles donats de baixa en les
dates indicades.
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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:
Desestimar la petició del Sr. Josep Vilafranca Pallarès, de
devolució de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, exercicis 2000, 2001
i 2002, que ha satisfet pel vehicle matrícula T-0216-AF, donat de baixa en
data 30.09.1999, per considerar la sol·licitud extemporània i afectar ingressos
de pressupostos tancats i liquidats referents als exercicis esmentats.
QUART: Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i
efectes escaients.
B) Reclamacions per liquidacions de taxes municipals.
-Reclamació del Sr. Miquel Boira Ferrer.
El Sr. Miquel Boira Ferrer ha presentat un escrit en data 25.07.05, pel qual
exposa que per error, va sol·licitar dues vegades a l'Ajuntament una mateixa
autorització per a què constés al seu nom el dret d'escomesa a la xarxa
d'abastament d'aigua potable del pis emplaçat al c. Major, núm. 12, 3er. c, de
Gandesa, generant-se dues autoritzacions i dues liquidacions de taxes,
d'import 12,98€. Sol.licita que es deixi sense efecte una de les autoritzacions
atorgades i que també s'anul·li una de les liquidacions practicades.
Atès que s'han efectuat les corresponents verificacions i que un cop examinada
la documentació obrant a ambdós expedients, s'ha constatat efectivament que
s'ha duplicat l'autorització, generant-se dues liquidacions d'idèntic import,
concepte i fet imposable;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Deixar sense efecte una de les dues autoritzacions atorgades al Sr.
Miquel R. Boira Ferrer, per a què consti al seu nom el dret d'escomesa a la
xarxa general d'abastament d'aigua del pis emplaçat al c. Major, núm. 12, 3er.
C, de Gandesa, per haver-se comprovat que es tracta d'una duplicitat
d'expedients, incoats ambdós a instància de part.
SEGON: Anul·lar una de les dues liquidacions tributàries practicades a
l'interessat pel concepte esmentat, per tractar-se d'un únic fet imposable.
TERCER: Notificar el present acord a l'interessat, pel seu coneixement i als
efectes escaients.
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-Reclamació del Sr. Manel Aubanell Clua.
En data 12.08.05, el Sr. Manel Aubanell Clua ha presentat un escrit pel qual
exposa que per error, ha pagat dues vegades a l'Ajuntament la liquidació
tributària núm. 38/05, d'import 5,94€, devengada per la tramitació d'un
expedient de llicència urbanística (Expedient d'obres núm. 175/04). Sol.licita
l'interessat que se li reintegri l'import que ha pagat de més a l'Ajuntament.
Efectuades les oportunes comprovacions, s'ha constatat que el reclamant va
efectuar el primer ingrés en data 08.02.05, per import de 5,94, al compte de
l'Ajuntament a la Caixa de Pensions i el segon ingrés el va efectuar per idèntic
import i concepte al compte de l'Ajuntament al Banc Bilbao Biscaia (núm. 1479
0).
Considerant procedent retornar al reclamant l'import que ha pagat de més a
l'Ajuntament per la liquidació tributària núm. 38/2005;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Retornar al Sr. Manel Aubanell Clua, l'import de 5,94€, amb motiu
d'haver-se produït una duplicitat en el pagament de la liquidació tributària núm.
38/05, devengada per la tramitació d'un expedient de llicència urbanística.
SEGON: Notificar el present acord a l'interessat, per al seu coneixement i als
efectes escaients.
-Reclamació del Sr. Xavier Fontanet Isern.
En data 28.09.2005, el Sr. Xavier Fontanet Isern ha presentat una reclamació
per la qual exposa que la seva família ha pagat dues vegades les taxes
agrupades 2005 (clavegueram i gestió de residus urbans), referides a l'
immoble del c. Calvari, núm. 20; un rebut a nom d'ell mateix i un altre, a nom
del seu pare, Sr. Jaume Fontanet Vives, amb adreces tributàries de c. Calvari
núm. 20 i 16, respectivament. L'interessat diu que el rebut correcte és el que
va nom del seu pare, l'adreça tributària c. Calvari, núm. 20, sol.licita que
s'anul·li l'altre rebut i que se li retorni l'import pagat indegudament a
l'Ajuntament pel concepte esmentat.
Efectuades les oportunes comprovacions, s'ha constatat que efectivament
s'han generat dues liquidacions per taxes agrupades 2005 (clavegueram i
gestió residus urbans) , referides ambdues al mateix immoble del c. Calvari,
núm. 20, ja que el consignat com a núm. 16 del mateix carrer no és correcte.
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Atès que l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, estableix que
les Administracions Públiques podran esmenar en qualsevol moment, d'ofici o
a instància dels interessats, les errades materials,
de fet o aritmètiques
existents en llurs actes.
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Retornar al Sr. Xavier Fontanet Isern, l'import de 67,10€ que ha
satisfet indegudament a l'Ajuntament en concepte de taxes agrupades
(clavegueram i gestió residus urbans), exercici 2005, referides a l'immoble del
c. Calvari, núm. 20, per tractar-se d'una errada produïda en la confecció del
padró cobratori, atribuïble a la mateixa administració municipal.
SEGON:
Anul·lar la liquidació i rebut generats a nom del reclamant, i
prendre'n nota pel pròxim Padró de Taxes Agrupades, 2006.
TERCER: Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i
als efectes escaients.
-Reclamació de la Sra. Maria Rosa Borràs Barrubés.
En data 31.05.2005, la Sra. Maria Rosa Borràs Barrubés ha presentat una
reclamació per la qual exposa que s'han liquidat per duplicat les taxes
agrupades 2005 (clavegueram, gestió de residus urbans i cementiri), referides
al mateix immoble del c. Reis Catòlics, núm. 30, 2ón; una a nom d'ella
mateixa i un altra a nom del Sr. Joan Martí Castell. L'interessada diu que la
liquidació correcta és la que va nom d'aquest darrer, sol.licita que s'anul·li la
seva i també que se li retorni l'import pagat indegudament a l'Ajuntament per
aquest concepte l'any 2004.
Efectuades les oportunes comprovacions, s'ha constatat que efectivament
s'han generat dues liquidacions per taxes agrupades 2005 (clavegueram,
gestió residus urbans i cementiri), referides al mateix immoble del c. Reis
Catòlics, núm. 30, 2ón., les quals també es van liquidar l'exercici 2004.
Atès que l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, estableix que
les Administracions Públiques podran esmenar en qualsevol moment, d'ofici o
a instància dels interessats, les errades materials,
de fet o aritmètiques
existents en llurs actes.
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LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar la reclamació de la Sra. Rosa Borràs Barrubés i anul·lar la
liquidació de les taxes agrupades 2005 (clavegueram, gestió de residus urbans
i cementiri), practicada al seu nom, per l'immoble del c. Reis Catòlics, núm.
30, 2ón., per ser errònia la consignació del subjecte passiu i haver-se produït
una duplicitat en el fet imposable.
SEGON: Retornar a l'interessada l'import de 74,22€, que per aquest concepte,
ja ha satisfet a l'Ajuntament l'exercici 2004, per tractar-se d'una errada
produïda en la confecció del padró cobratori, atribuïble a la mateixa
administració municipal.
TERCER: Efectuar les oportunes anotacions en el Padró de taxes agrupades,
2006 a confeccionar l'exercici següent.
QUART: Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als
efectes escaients.
4) Aprovació si s'escau, de la liquidació econòmica presentada per la
Societat Unió Gandesana, amb motiu del concert musical de la Festa
Major-2004.
En data 9.08.2005, la Societat Unió Gandesana ha presentat a l'Ajuntament
una liquidació econòmica pel concert musical del grup "Lax'en Busto" que va
actuar a Gandesa, amb motiu de la celebració de les Festes Majors, segons el
resum següent:
-Ingressos obtinguts:.............................................11.301,00€
(1011 entrades venudes i aportacions Pubs)
-Despeses realitzades:..........................................17.002,00€
(inclou grup teloner, personal, publicitat,
disco mòbil, grup electrogen i altres)
-Dèficit econòmic:....................................................5.701,00€
L'entitat sol.licita que el dèficit econòmic sigui assumit 50 per 100 Ajuntament,
50 per 100 Societat Unió Gandesana.
Vista la liquidació presentada;
Atès que l'article 66.3n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
atribueix al municipi competències en matèria d'ocupació del lleure, entre
d'altres;
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Considerant que les activitats festives organitzades per la SUG acaparen un
gran nombre de veïns i en elles hi participen de forma majoritària tot el col·lectiu
de la població;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Efectuar una aportació econòmica en favor de l'entitat Societat Unió
Gandesa, d'import 2.850,00€, a fi de col·laborar en les despeses originades
pel concert del grup musical "Lax'en Busto" que va actuar a Gandesa durant les
Festes Majors de 2004, i que no s'han cobert pels ingressos obtinguts en la
venda d'entrades i aportacions econòmiques dels bars musicals.
SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 489.02/4.5 (PT04)
de l'estat de despeses del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i
als efectes escaients.
5) Aprovació si s'escau, de la liquidació econòmica presentada per la
Societat Unió Gandesana, amb motiu de la festa de Carnestoltes-2005.
En data 9.08.2005, la Societat Unió Gandesana ha presentat a l'Ajuntament
una liquidació econòmica per la Festa de Carnestoltes-2005, segons el resum
següent:
-Ingressos obtinguts:......................................................0,00€
(1011 entrades venudes i aportacions Pubs)
-Despeses realitzades:...........................................2.154,00€
(inclou grup musical, publicitat, coca, ,
xocolata i altres)
-Dèficit econòmic:..................................................2.154,00€
L'entitat sol.licita que el dèficit econòmic sigui assumit 50 per 100 Ajuntament,
50 per 100 Societat Unió Gandesana.
Vista la liquidació presentada;
Atès que l'article 66.3n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
atribueix al municipi competències en matèria d'ocupació del lleure, entre
d'altres;
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Considerant que les activitats festives organitzades per la SUG acaparen un
gran nombre de veïns i en elles hi participen de forma majoritària tot el col·lectiu
de la població;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Efectuar una aportació econòmica en favor de l'entitat Societat Unió
Gandesa, d'import 1.077,00€, a fi de col·laborar en les despeses originades
per la celebració de la Festa de Carnestoltes, 2005, els actes de la qual varen
ser gratuïts.
SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 489.02/4.5 de l'estat
de despeses del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i
als efectes escaients.
Assumptes d'Obres Públiques:
6) Aprovació si s'escau, de certificacions d'obres municipals.
A) Obres "Substitució parcial de la xarxa de clavegueram del c. Castell de
Gandesa".
Vista la certificació d'obres núm. 1 i única, de les obres nomenades "Substitució
parcial de la xarxa de clavegueram del carrer Castell, de Gandesa", signada
pel Tècnic Municipal i d'import 6.453,92€;
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. 633.04 (PT04) de l'estat de despeses del Pressupost Municipal
vigent.
TERCER: Ratificar íntegrament la resolució de l'Alcaldia de data 23.06.05,
d'aprovació de l'esmentada certificació.
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B) Obres "Xarxa de clavegueram del carrer Enric Granados de Gandesa".
Vista la certificació d'obres núm. 1 i única, de les obres nomenades "Xarxa de
clavegueram del carrer Enric Granados, de Gandesa", signada pel Tècnic
Municipal i d'import 3.347,64€;
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. 633.03 (PT04) de l'estat de despeses del Pressupost Municipal
vigent.
TERCER: Ratificar íntegrament la resolució de l'Alcaldia de data 31.08.05,
d'aprovació de l'esmentada certificació.
C) Obres "Urbanització del Povet de la Plana, carrers 1, 2, 3 i 5, fase 1ª".
Vista la certificació d'obres núm. 3, de les obres nomenades "Urbanització del
Povet de la Plana, carrers 1, 2, 3 i 5, fase 1ª", signada pel Tècnic Municipal i
d'import 4.252,95€;
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. 600.01/5.1 (PT03) de l'estat de despeses del Pressupost
Municipal vigent.
TERCER: Ratificar íntegrament la resolució de l'Alcaldia de data 30.06.05,
d'aprovació de l'esmentada certificació.
D) Obres "Obres complementàries i addicionals d'Urbanització del Povet de la
Plana, carrers 1, 2, 3 i 5, separata 1ª".
Vista la certificació d'obres núm. 1 i única, de les obres complementàries i
addicionals d'Urbanització Povet de la Plana, carrers 1, 2, 3 i 5, separata 1ª",
signada pel Tècnic Municipal i d'import 16.215,94€;
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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. 600.01/5.1 (PT03) de l'estat de despeses del Pressupost
Municipal vigent.
TERCER: Ratificar íntegrament la resolució de l'Alcaldia de data 01.07.05,
d'aprovació de l'esmentada certificació.
E) Obres "Construcció de la Biblioteca Central Comarcal de Gandesa.
Vista la certificació d'obres núm. 1 de les obres nomenades "Construcció de la
Biblioteca Central Comarcal de Gandesa (edifici)",
signada pel Tècnic
Municipal i d'import 9.011,15€;
Atès que les obres s'han executat per l'empresa contractista "Construccions
Jaén Vallés, SL";
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. 622.02/4.5 (PT04) de l'estat de despeses del Pressupost
Municipal vigent.
TERCER: Trametre'n sengles exemplars als Departaments de Governació i de
Cultura de la Generalitat i a la Diputació de Tarragona, respectivament, a fi de
justificar i percebre les subvencions atorgades per aqueixa inversió.
7) Aprovació si s'escau, de projectes i/o memòries tècniques valorades
diverses.
A) Memòria valorada obres construcció passarel·la de vianants, travessia Ctra.
N-420.
Vista la memòria tècnica valorada descriptiva de l'obra civil a efectuar
l'Ajuntament per la instal·lació d'una passarel·la peatonal a la travessia de la
carretera Nacional 420, redactada pel Tècnic Municipal i amb un pressupost de
contracta de 20.879,87€, IVA inclòs;
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Atès que l'actuació projectada correspon executar-la a l'Ajuntament,
conseqüència de l'acord entre aquest i el Ministeri de Foment;

a

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la memòria tècnica valorada de referència.
SEGON:
Determinar que per raó del seu import, l'obra a executar es
considerarà un contracte d'obres menor, de conformitat amb allò que
determinen els articles 56 i 121 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, tramitant-se l'expedient de contractació en aquesta
modalitat.
B) Memòria valorada obres nomenades "Creació de miradors al Coll d'en Canar
i a la Vall del Frare".
Vista la memòria tècnica valorada de l'obra nomenada "Creació de Miradors al
Coll d'en Canar i a la Vall del Frare", redactada pel Tècnic Municipal i amb un
pressupost de contracta de 6.136,62€, IVA inclòs;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la memòria tècnica valorada de referència.
SEGON:
Determinar que per raó del seu import, l'obra a executar es
considerarà un contracte d'obres menor, de conformitat amb allò que
determinen els articles 56 i 121 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, tramitant-se l'expedient de contractació en aquesta
modalitat.
C) Urbanització del Povet de la Plana, carrers 1, 2, 3 i 5, fases 3ª I 4ª de
Gandesa.
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 Sr. 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 22.02.2001 i tramès a la Comissió Territorial
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.
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Amb la finalitat de facilitar el finançament de la inversió, l'Ajuntament va dividir
l'actuació en cinc fases diferents,
segons les separates redactes per
l'arquitecte autora del projecte global.
Vistes les separates tercera i quarta del projecte, les quals tenen un
pressupost de contracta de 90.493,12€ i 100.532,48€, respectivament, IVA
inclòs;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar les separates tercera i quarta del projecte d'Urbanització
Povet de la Plana, carrers 1, 2, 3 i 5 de Gandesa,
les quals tenen un
pressupost de contracta de 90.493,12€ i 100.532,48€, respectivament.
SEGON: Endegar els tràmits necessaris per la seva contractació.
D) Modificat projecte d'urbanització Povet de la Plana, carrers 1, 2, 3 i 5,
separata 1ª.
Vist el modificat del projecte d'urbanització Povet de la Plana, carrers 1, 2, 3 i
5, separata 1ª,
descriptiu de les modificacions a realitzar per millorar la
urbanització i que alhora ha comportat una modificació en el pressupost, que
resta fixat 142.590,74€;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el modificat del projecte tècnic de referència.
SEGON: Sotmetre'l a informació pública per un termini de trenta dies, a
efectes d'examen i d'al·legacions, donant compliment al 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.
E) Modificat projecte obres "Aplicació de sistemes per a l'estalvi energètic de
l'enllumenat exterior";
Vist el modificat del projecte bàsic i d'execució de les obres nomenades
"Aplicació de sistemes per a l'estalvi energètic de l'enllumenat exterior,
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;
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LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el modificat del projecte tècnic de referència.
SEGON: Sotmetre'l a informació pública per un termini de trenta dies, a
efectes d'examen i d'al·legacions, donant compliment al 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.
TERCER: Ratificar íntegrament la resolució de l'Alcaldia-Presidència de data
25.07.05, dictada en el mateix sentit.
8) Aprovació si s'escau, del plec de clàusules econòmico-administratives
que ha de regir la contractació de l'execució de l'obra nomenada
"Aplicació de sistemes per l'estalvi energètic", pel sistema de concurs
públic, procediment obert.
El modificat del projecte bàsic i d'execució 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, amb un pressupost de contracta
de 181.817,94€, va ser aprovat per resolució de l'Alcaldia-Presidència de data
25.07.2005, ratificada posteriorment per acord de la Junta de Govern Local
adoptat en data d'avui.
L'obra està inclosa en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya i en el PAM,
any 2005, i cofinançada pel FEDER 2004/2005.
L'Ajuntament disposa en ferm dels terrenys afectats per les obres a executar.
A la partida núm. 6.63.633.01/7.2 del Pressupost Municipal vigent, hi ha crèdit
suficient per a la contractació de l'obra.
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;
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Vistos els articles 49, 67, 69, 70, 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 vint 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) Sol·licituds de diversos contractistes, de devolució de garanties
definitives presentades per a respondre de contractes d'execució d'obres
adjudicats.
Vista la sol·licitud de l'empresa "Cobra, Instalaciones y Servicios, S.A.", de
devolució de la garantia definitiva dipositada a l'Ajuntament, en forma d'aval,
per import de 5.469,43€, per a respondre de les obligacions derivades del
contracte d'execució de les obres d'Urbanització del carrer Font de Dalt, 1ª
fase, a Gandesa;
Atès que segons l'informe emès pel tècnic i director facultatiu de l'obra Sr.
Josep Lluís Millán, resulta que aquestes estan en les condicions degudes i que
es pot retornar a l'empresa contractista la garantia definitiva 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 "Cobra, Instalaciones y Servicios, S.A." la
garantia definitiva que per import de 5.469,43€, va dipositar a l'Ajuntament en
formar d'aval, per a respondre de les obligacions derivades dels contractes
d'execució de les obres d'Urbanització del c. Font de Dalt, 1ª fase.
SEGON: Donar trasllat del present acord a l'empresa interessada, per al seu
coneixement i efectes escaients.
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10)
Ratificació de la resolució de l'Alcaldia-Presidència,
sobre
adjudicació del contracte de subministrament de mobiliari per a la
Biblioteca Central Comarcal de Gandesa.
El Sr. Alcalde-President va exposar que per raons d'urgència en la justificació
de subvencions atorgades, havia dictat una resolució en data 23.09.05, per la
qual es disposava l'adjudicació del contracte de subministrament de mobiliari
per a la Biblioteca Central Comarcal de Gandesa en favor de l'empresa "Art
Moble Centre, SL", de plena conformitat amb la proposta unànime formulada
per la Mesa de Contractació en sessió de data 22.09.05 . El Sr. Alcalde va
sol·licitar que la Junta de Govern Local ratifiqués l'esmentada resolució, la qual
es transcriu íntegra a continuació:
"RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA:
El projecte tècnic de mobiliari de la Biblioteca Central Comarcal de Gandesa, redactat per
l'arquitecte Sr. Jordi Casadevall Dalmau i amb un pressupost de contracta de 133.980,40€, va
ser aprovat per acord de la Comissió de Govern de data 13 de gener de 2003.
L'obra està inclosa en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya,
General, amb l'atribució d'una subvenció de 13.652,00€.

any 2004,

Programa

A la partida núm. 6.62.622.02/4.5 (PT-04) del Pressupost Municipal vigent, hi ha crèdit suficient
per a la contractació del subministrament esmentat.
El plec de clàusules econòmico-administratives que ha de regir la contractació del
subministrament de mobiliari per a la Biblioteca Central Comarcal de Gandesa pel sistema de
concurs públic, procediment obert, va ser aprovat per Resolució de l'Alcaldia de data 2 de
setembre de 2005.
A la mateixa resolució es va disposar l'inici del procediment d'adjudicació, amb tramitació
d'urgència, per raó de la necessitat de justificar dins del termini establert, la subvenció
atorgada pel PUSOC i alhora es va convocar de forma simultània concurs públic.
La convocatòria de concurs es va fer pública mitjançant sengles anuncis publicats al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4.464, de data 7.9.2005, al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona núm. 206 de data 7.9.2005 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:
-Comercial Prous, S.A.
-Art Moble Centre, SL
-Bibliotecas BCI, S.A.
En data 21 de setembre de 2005, la Mesa de Contractació va procedir a l'obertura de les
proposicions presentades. Segons l'acta obrant a l'expedient, la Mesa va qualificar prèviament
els documents presentats en temps i forma pels licitadors. Posteriorment, va procedir en acte
públic, a l'obertura de les proposicions presentades.
Les ofertes econòmiques presentades han estat les següents:
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-Comercial Prous, S.A. : 107.648,83€
-Art Moble Centre, SL : 123.164,41€
-Bibliotecas BCI, S.A.:
119.422,95€
A la mateixa sessió, la Mesa de Contractació va acordar no excloure cap proposició, malgrat
haver detectat la mancança de documentació en alguna d'elles o defectes en la seva
presentació. Tanmateix va acordar reunir-se novament per procedir a la puntuació de les
proposicions admeses.
En sessió de data 22 de setembre de 2005 la Mesa de Contractació va valorar les
proposicions presentades, de conformitat amb els criteris establerts en el plec de clàusules
econòmico-administratives que regeix la contractació del subministrament de referència, i va
formular la proposta d'adjudicació del contracte en favor de l'empresa "Art Moble Centre, SL"
per l'import de 123.164,41€ 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 conferides per l'article 21.1.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local;
RESOLC:
PRIMER: Adjudicar el contracte de subministrament de mobiliari per a la Biblioteca Central
Comarcal de Gandesa, segons projecte tècnic redactat per l'arquitecte Sr. Jordi Casadevall
Dalmau, a l'empresa "Art Moble Centre, SL",
amb CIF número B-43315001, per l'import
de: Cent vint-i-tres mil cent seixanta-quatre euros i quaranta-un cèntims (123.164,41€) IVA
inclòs, amb estricta subjecció al projecte tècnic descriptiu del subministrament a efectuar i al
plec de clàusules econòmico-administratives que regeix la contractació del subministrament 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 22.09.2005.
SEGON: Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida núm. 6.62.622.02/4.5 (PT-04) del
Pressupost Municipal vigent.
TERCER:
Requerir a l'empresa adjudicatària perquè en el termini establert al plec de
clàusules econòmico-administratives,
comparegui a l'Ajuntament per a formalitzar el
corresponent contracte administratiu amb el justificant d'haver constituït prèviament la garantia
definitiva, xifrada en l'import de 4.926,58€.
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: Donar trasllat de la present resolució al Departament de Governació de la Generalitat,
en compliment del que disposen les bases d'execució del PUOSC-2004, respecte la justificació
de la subvenció atorgada.
SETÈ: Donar compte d'aquesta resolució a la Junta de Govern Local en la primera sessió que
celebri.
Ho mana i signa l'Alcalde-President, a Gandesa, a vint-i-tres de setembre de dos mil cinc."
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Fetes avinents tanmateix, les actes de les reunions celebrades per la Mesa de
Contractació en dates 21 i 22 de setembre de 2005 i la proposta d'adjudicació
acordada per unanimitat de tots els seus membres;
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Ratificar la resolució de l'Alcaldia de data 23.09.2005, d'adjudicació
del contracte de subministrament de mobiliari per a la Biblioteca Central
Comarcal de Gandesa, transcrita íntegrament.
SEGON:
Incorporar una certificació del present acord en l'expedient
administratiu incoat per l'adjudicació del contracte de subministra.
11) Sol·licitud d'autorització per afectar un camí municipal amb motiu de
les obres del Reg de la Terra Alta, 2ª fase.
La Junta de Govern Local va acordar per unanimitat, deixar aquest assumpte
damunt la taula.
Assumptes de Governació:
12) Aprovació si s'escau, de la incoació d'expedient administratiu per
l'adquisició onerosa per part de l'Ajuntament, d'una finca de naturalesa
urbana.
L'Ajuntament està interessat en adquirir una finca urbana emplaçada al c.
Assís Garrote, núm. 4 de Gandesa, de 307,00 m2 de superfície, ubicada al
costat de la Biblioteca Central Comarcal i molt pròxima
als centres
d'ensenyament de la població (Centre d'Ensenyança Infantil i Primària Puig
Cavaller i Institut d'Ensenyament Secundari).
El seu emplaçament resulta de fàcil accés tant per als veïns de Gandesa com
per als procedents d'altres poblacions de la comarca. Amb aquestes
característiques, la finca resulta idònia per a situar-hi nous equipaments
municipals relacionats amb la cultura i educació i en particular, la futura llar
d'infants, justificant-se d'aquesta forma, la seva adquisició directa.
Segons les Normes Subsidiàries de Planejament, la finca està ubicada en sòl
urbà, en zona d'ordenació residencial oberta (clau 3), parcel·la petita clau 3B.
El Tècnic Municipal ha efectuat una valoració pericial de la finca de referència,
en els termes establerts a la Llei 6/1998, de 13 d'abril, sobre Règim del Sòl i
Valoracions, fixant-la en 36.840,00€, a raó de 120,00€/m2.
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La propietària de la finca, Sra. Carme Llop Clua està interessada en alienar-la a
l'Ajuntament, pel mateix import de la valoració efectuada pel Tècnic Municipal.
La finca consta inscrita en el Registre de la Propietat de Gandesa, a nom de la
propietat esmentada, lliure de càrregues. És la finca núm. 5.536, Tomo 533,
Llibre 54, Foli 190, Inscripció 1ª.
Atès que a la partida núm. 6.60.600.06/4.5 de l'estat de despeses del
Pressupost Municipal vigent hi ha crèdit suficient per a finançar la inversió
esmentada;
Fet avinent el Pla de Finançament d'Inversions del Pressupost de referència;
Atès que el preu de la finca no supera el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
Pressupost Municipal;
Fet avinent l'informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció;
Vistos els articles 21.1p) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, 206 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,
30 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals i disposicions concordants;
En ús de les competències delegades per l'Alcaldia-Presidència, mitjançant
resolució de data 12.07.1999;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Adquirir a la Sra. Maria Carme Llop Clua, amb NIF 39817818-B,
una finca urbana emplaçada al c. Assís Garrote, núm. 4, de Gandesa, de
307,00 m2 de superfície, referència cadastral núm. 4983404BF8448D0001YU,
inscrita en el Registre de la Propietat de Gandesa, Finca núm. 5536, Tomo
533, Llibre 54, Foli 190, Inscripció 1ª, pel preu de 36.840,00€, amb l'informe
previ del Departament de Governació de la Generalitat.
SEGON: Formalitzar mentrestant amb la propietat un document contractual
de compromís per la compra-venda de la finca de referència, lliurant-li en el
moment de la signatura, una bestreta de 18.000,00€, a compte del preu total
convingut.
TERCER: Trametre al Departament de Governació de la Generalitat una còpia
de l'expedient administratiu incoat, a fi que emeti en el termini màxim de trenta
dies, el corresponent informe previ.
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QUART: Elevar a escriptura pública el contracte de compra-venda de la finca
de referència, un cop es disposi de l'informe favorable del Departament de
Governació de la Generalitat.
13) Sol·licitud de a Sra. Marcela Mª Puente Hernández, de devolució de la
garantia dipositada per a respondre de les obligacions derivades del
contracte de gestió del servei de bar de les Piscines Municipals,
temporada estiu -2005.
Per resolució de l'Alcaldia de data 27 de juny de 2005, es va adjudicar a la Sra.
Marcela Mª Puente Hernández el contracte de gestió del servei de bar de les
piscines municipals durant la temporada d'estiu 2005, pel sistema de
procediment negociat.
Un cop finalitzat el contracte, l'adjudicatària ha sol·licitat la devolució de la
garantia definitiva que per import de 150,25€ va constituir a favor de
l'Ajuntament,
per a respondre de les obligacions derivades del contracte
esmentat.
Atès que s'ha comprovat que les instal·lacions arrendades
l'Ajuntament en perfecte estat de manteniment i conservació;

s'han lliurat a

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 la Sra. Marcela Mª. Puente Hernández la garantia
definitiva de 150,25€ que va constituir en metàl·lic a favor de l'Ajuntament per a
respondre de les obligacions derivades de l'adjudicació del contracte de gestió
del servei de bar de les piscines municipals durant la temporada d'estiu 2005.
SEGON:
Ratificar íntegrament el Decret de l'Alcaldia-Presidència de data
27.06.2005, de modificació del plec de clàusules que ha regit el contracte
esmentat, i de l'adjudicació simultània d'aquest en favor de l'interessada.
14) Contractes serveis de neteja.
L'empresa "Netcat Serveis de Neteja, SL" ha realitzat tasques del servei de
neteja de les dependències on està ubicada la Casa Consistorial, per un
període superior a dos anys.
L'article 198.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s'estableix el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, determina que els contractes de serveis no podran tenir una
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vigència superior a dos anys, sense perjudici que es pugui prorrogar per dos
anys més com a màxim.
Considerant improcedent efectuar noves pròrrogues;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Donar per finalitzada, amb efectes de l'1 de gener de 2006, la
relació contractual establerta entre l'empresa "Netcat Serveis de Neteja, SL" i
l'Ajuntament, per la qual la primera, prestava un servei de neteja de les
dependències de la Casa Consistorial, amb motiu d'haver-se exhaurit la
durada de prestació de servei màxima permesa.
SEGON: Notificar el present acord a l'empresa interessada,
coneixement i als efectes escaients.

per al seu

TERCER: Adjudicar els contractes de servei de neteja dels edificis municipals
que tot seguit es relacionen, en favor de les Sres. Mercè Alguero Espinos i
Vicenta Moreno Parra, de l'empresa "NET-VIME, CB", amb CIF E-43805894,
pels imports i termini que s'especifiquen, atenent als pressupostos aportats per
les interessades i considerant que per raó de l'import es tracta de contractes
menors, segons estableixen els articles 56, 196 i 201 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:
1: El contracte del servei de neteja de la Casa Consistorial per l'import anual
de 5.372,16€, més IVA i un any de durada.
2: El contracte del servei de neteja de l'edifici de l'antiga Casa de la Vila i de la
Biblioteca, per l'import anual de 3.240,00€, més IVA i un any de durada.
QUART: Adjudicar el contracte de servei de neteja del Centre d'Ensenyament
Infantil i Primari Puig Cavaller en favor de les Sres. Mercè Alguero Espinos i
Vicenta Moreno Parra, de l'empresa "NET-VIME, CB", amb CIF E-43805894,
per l'import anual de 15.279,00€, més IVA, pel curs escolar 2005/2006, pel
sistema de procediment negociat, a l'empara del que preveu l'article 210 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, atesa la urgència en la
prestació del servei i la quantia del contracte i amb la condició que les
adjudicatàries assumeixen el personal laboral municipal que fins ara tenia
l'Ajuntament en plantilla per a prestar idèntic servei.
15) Declaració de la finalització de la vigència del conveni establert entre
Canal 21 TV i l'Ajuntament.
La Comissió de Govern, en sessió de data 17 d'abril de 2003, va aprovar un
conveni de col.laboració a formalitzar amb l'empresa "Guinart Comunicacions,
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SL",
pel qual "Canal 21 TV" emetria al municipi de Gandesa i com a
contraprestació, l'Ajuntament col·laboraria econòmicament en el manteniment
de l'esmentat canal, mitjançant una aportació anual de 12.000,00€.
El conveni esmentat tenia una vigència d'un any,
més.

prorrogable per tres anys

No obstant això, per dificultats tècniques en les instal·lacions existents, la
senyal de Canal 21 TV no arribava a Gandesa amb nitidesa, ja que hi havia un
sector important de la població que no podia sintonitzar el canal o bé el rebia de
forma defectuosa. Per aquest motiu, la Junta de Govern Local en sessió de
data 4 de març de 2004, va acordar deixar pendent d'aprovació l'aportació
econòmica que havia de fer l'Ajuntament a "Canal 21 Terres de l'Ebre" fins que
aquesta realitzés els ajustaments tècnics necessaris perquè arribés la senyal
amb nitidesa a tota la població.
Un cop l'empresa esmentada va iniciar els treballs de millora de les
instal·lacions existents a fi que el "Canal 21 TV" es recepcionés a Gandesa de
forma generalitzada, compliment d'aquesta forma, les obligacions assumides
en el conveni de col.laboració establert amb l'Ajuntament,
l'AlcaldiaPresidència, per resolució de data 1 de setembre de 2004, va ordenar el
pagament a l'empresa "Guinart Comunicacions, SL" de l'import de 6.000,00€,
corresponent a l'aportació econòmica de l'Ajuntament pel manteniment de
Canal 21 TV a Gandesa, exercici 2004.
Considerant que a partir de l'1 de setembre de 2004 ja no procedeix prorrogar
la vigència del conveni esmentat;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Donar per finalitzada amb efectes del dia 1 de setembre de 2004, la
vigència del conveni de col.laboració establert entre l'Ajuntament i l'empresa
"Guinart Comunicacions, SL", per l'emissió de Canal, 21 TV a Gandesa.
SEGON:
Donar trasllat del present acord als interessats per al seu
coneixement i efectes escaients.
Assumptes d'interès socio-cultural:
16) Sol·licitud de subvenció del Club d'Escacs de Gandesa.
El Club d'Escacs de Gandesa ha presentat un escrit a l'Ajuntament pel qual
exposa que l'activitat que efectua el club comporta nombroses despeses que
no pot assumir en la seva totalitat i sol.licita a l'Ajuntament l'atorgament d'un
ajut econòmic de 600,00€.
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La Junta de Govern de l'Ajuntament considera que l'entitat peticionària realitza
una funció social, esportiva i cultural molt rellevant al municipi, ja que fomenta
la pràctica d'aquest esport, el seu aprenentatge per part dels més joves de la
població,
promou la participació en campionats intercomarcals i alhora,
constitueix un motiu d'associacionisme infantil i juvenil i d'ocupació del lleure.
L'article 66.3n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, atribueix al
municipi competències en matèria d'activitats esportives i l'ocupació del lleure,
entre d'altres.
Considerant que en el Pressupost Municipal vigent hi ha crèdit suficient per
atendre la petició esmentada;
Considerant que la darrera subvenció atorgada a l'entitat va ser la referida a
l'activitat realitzada per aquesta l'any 2003;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Club d'Escacs de Gandesa un ajut econòmic de 600,00€,
per a finançar parcialment les despeses de funcionament de l'entitat durant els
exercicis 2004 i 2005.
SEGON: Comunicar a l'entitat beneficiària que l'ajut es farà efectiu prèvia
aportació a l'Ajuntament de justificants de despeses de funcionament del club
que ascendeixin com a mínim al mateix import que l'ajut atorgat.
TERCER: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 489.04/4.5 del
Pressupost Municipal vigent.
QUART:
Notificar el present acord a l'entitat beneficiària,
coneixement i efectes escaients.

per al seu

17) Sol·licitud de l'Orfeó Gandesà, d'increment de l'ajut econòmic anual
atorgat per l'Ajuntament.
El Sr. Ignasi Rulduà, actuant en representació de l'entitat Orfeó Gandesà, ha
presentat en data 17.06.05, un escrit pel qual sol.licita a l'Ajuntament que
incrementi amb un percentatge equivalent a l'IPC, l'aportació econòmica que
satisfà per les despeses de funcionament de l'Orfeó.
L'Orfeó Gandesà és una entitat molt vinculada a la població, amb una
rellevància cultural important, que contribueix al foment de l'ensenyament i
promoció de la musica tradicional catalana.
L'article 66.3n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, confereix al
municipi competències en matèria d'activitats culturals.
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Considerant que d'any en any l'Ajuntament actualitza l'aportació econòmica
anual que s'efectua en favor de l'Orfeó Gandesà, aplicant un coeficient
equivalent a l'IPC en vigor;
Atès que en el Pressupost Municipal vigent hi ha crèdit suficient per atendre
l'esmentada petició;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Incrementar en un 3,7 per 100 (equivalent a l'IPC) l'aportació
econòmica que efectua l'Ajuntament en favor de l'Orfeó Gandesà, en
concepte de subvenció per les despeses de funcionament de l'entitat
esmentada, exercici 2005.
SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 4.48.489.00/4.5 del
Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Donar trasllat del present acord als interessats,
coneixement i als efectes escaients.

per al seu

18) Sol·licitud de subvenció del Club Ciclista de Gandesa.
El Club Ciclista de Gandesa va presentar en data 22.06.05, un escrit a
l'Ajuntament pel qual exposa que al mes d'agost tenen previst d'organitzar la 1ª
Marxa de BTT Bike Marathon a la Terra Alta, de llarga distància, amb un traçat
de 84 quilometres per la comarca de la Terra Alta. L'entitat sol.licita a
l'Ajuntament autorització pel que fa al tram de la cursa que ha de transcórrer
pel terme de Gandesa, la presència dels Vigilants Municipals, permís per
utilitzar les dutxes del Pavelló Polisportiu, una zona habilitada per a rentar les
bicicletes i el servei d'ambulàncies i una aportació econòmica de 600,00€.
La Junta de Govern Local considera important recolzar aquest esdeveniment
esportiu perquè apart d'atreure molts seguidors aficionats al ciclisme, fomenta
la pràctica d'aquest esport, millorant la salut i benestar dels veïns.
Atès que en el Pressupost Municipal hi ha consignació pressupostària suficient;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Club Ciclista Gandesa una subvenció econòmica de
300,00€, per col·laborar en les despeses d'organització de la 1ª Marxa
Mountain Bikke, Marató Terra Alta-2005, a celebrar a la comarca de la Terra
Alta el mes d'agost.
SEGON:
Determinar que la subvenció es farà efectiva quan l'entitat
beneficiària aporti a l'Ajuntament justificants de despeses realitzades per la
causa subvencionada.
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TERCER: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 4.48.489.04/4.5 del
Pressupost Municipal vigent.
QUART: Comunicar a l'entitat peticionària que a més l'Ajuntament col·laborarà
en aquest esdeveniment esportiu, el qual autoritza,
amb la presència dels
agents municipals del Servei de Vigilància que facilitaran la realització de la
prova esportiva, i alhora permetent la utilització de les dutxes del pavelló
polisportiu municipal i una zona habilitada per a rentar les bicicletes.
CINQUÈ:
Donar trasllat del present acord als interessat per al seu
coneixement i als efectes escaients.
Assumptes diversos:
19) Sol·licituds d'autorització per instal·lar parades de venda i atraccions
a la via pública durant la Festa del Vi-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 la Festa del Vi-2005;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar les següents autoritzacions:
1. A la Sra. Sílvia Picuasi, per l'exposició i venda de productes d'artesania de
l'Equador.
2. A la Sra. Sara Caritg Granados, per instal·lar una parada de venda de
productes artesans de brioxeria.
3. Al Sr. Salvador Franquesa Franquesa, per instal·lar una parada de venda
de coques de Perafita.
4. A la Sra. Maria Rueda López, per instal·lar una parada
joguines.

de venda de

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 no es podran fer activitats ni sorolls
que causin molèsties als veïns colindants.
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QUART:
Determinar que les autoritzacions s'atorguen salvat el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no podran ser invocades per excloure
o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de llurs activitats.
20) Assumptes de l'Alcaldia-Presidència.
No n'hi varen haver.
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, sis d'octubre de dos mil cinc.
Vist i plau,
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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