Acta Ple 1/2018
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EN DATA 25 DE GENER DE 2018.
A Gandesa, sent les 21:45 h del dia 25 de gener de 2018, a la Sala de
Sessions de la Casa Consistorial, es reuneixen els membres de la Corporació
Municipal que es relacionen a continuació, convocats prèviament pel Sr.
Alcalde-President, a fi de celebrar sessió plenària de caràcter ordinari:
-President: Sr. Carles Luz Muñoz, Alcalde.
Regidors:
-Sr. Sergi Portolés Jardí
-Sra. Maria Teresa Aubà Bases
-Sr. Pere Royo Pedrola
-Sra. Sandra Mañà Hostau
-Sr. José Antonio Isern Delgado
-Sr. Miquel Aubà Fleix
-Sra. Maria Fernanda Serres Montaña
-Sra. Montserrat Mateu Amades
-Sr. Carlos Pablo Ruiz Félez
Secretària: Sra. Yolanda Sas Laudo.
Va excusar la seva assistència el Regidor Municipal:
-Sr. Ramon Lluís Vidal
El Sr. Alcalde,
desprès de comprovar l’existència del quòrum necessari,
disposa el començament de la sessió, amb el tractament dels assumptes
inclosos a l’ordre del dia.
De conformitat amb el que determinen els articles 110 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels Ens Locals i disposicions concordants, es transcriuen a
continuació els acords adoptats:
Assumptes de caràcter general:
1)
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Aprovació si s’escau de les actes de les sessions plenàries de
dates 25/10/2017, 23/11/2017 i 15/12/2017, respectivament.

a) Acta sessió ordinària 6/2017, de 25 d’octubre de 2017.
Feta avinent l’acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en data
25 d’octubre de 2017;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en data 25
d’octubre de 2017, sense esmenes de cap tipus.
b) Acta sessió pública 7/2017, de 23 de novembre de 2017.
Feta avinent l’acta de la sessió pública celebrada per l’Ajuntament Ple en data
23 de novembre de 2017;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió pública celebrada per l’Ajuntament Ple en data 23
de novembre de 2017, sense esmenes de cap tipus.
c) Acta sessió pública 8/2017, de 15 de desembre de 2017.
Feta avinent l’acta de la sessió pública celebrada per l’Ajuntament Ple en data
15 de desembre de 2017;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió pública celebrada per l’Ajuntament Ple en data 15
de desembre de 2017, sense esmenes de cap tipus.
2)

Donar compte de la correspondència d’interès municipal.

A continuació, la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal, atenent a
les instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d’un recull de la
correspondència d’interès municipal rebuda darrerament, segons el detall
següent:
a) Comunicació de la Diputació de Tarragona, sobre concessió de la
subvenció del Pla d’Acció Municipal 2017, per a l’obra de “Rehabilitació dels
carrers d’Horta, Santa Maria i la Presó, amb un pressupost elegible de
332.119,07€ i una subvenció de 217.077,00€
b) Escrit de la Junta de l’Associació de Familiars de Malalts Mentals de les
Terres de l’Ebre, rebut en data 2/11/2017, comunicant que degut a la situació
econòmica actual s’ha vist obligada a prescindir del personal tècnic i a deixar
d’oferir els serveis que fins ara prestava.
c) Escrit del Consell Comarcal de la Terra Alta, de 31/10/2017, comunicant
que ha atorgat a l’Ajuntament un ajut econòmic de 175,00€ per l’actuació del
grup cultural “Associació de Majorettes de Vilalba dels Arcs” (2017).
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d) Escrit del Consell Comarcal de la Terra Alta, de 31/10/2017, comunicant
que ha atorgat a l’Ajuntament un ajut econòmic de 187,50€ per l’actuació del
grup cultural “Agrupació Musical de Vilalba dels Arcs” (2017).
e) Escrit de BASE, Gestió d’Ingressos Locals, rebut en data 27/11/2017,
informant del nou servei que oferirà a la ciutadania per a l’exercici 2018,
anomenat “Compte de Pagament Personalitzat”.
f) Escrit de l’Institut Català de la Salut (ICS), rebut en data 27/12/2017, pel
qual demana a l’Ajuntament que aprovi l’exempció de l’IBI dels centres
sanitaris que gestiona el mateix ICS.
g) Escrit de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya,
rebut en data 22/12/2017, comunicant que s’ha atorgat a
l’Ajuntament una subvenció de 48.825,00€ per a la inversió d’Arranjament amb
reg asfàltic del camí dels Messerols, de 50.000,00€ de pressupost.
h) Escrit de l’entitat “Lliga contra el càncer”, rebut en data 16/01/2018, agraint
a l’Ajuntament la seva col·laboració amb l’entitat i la solidaritat amb els malalts
de càncer.
i) Escrit de l’Institut Nacional d’Estadística, rebut en data 29/11/2017,
informant de les dades oficials de població resultants de la revisió del Padró
Municipal d’Habitants referides a 1 de gener de 2017, que és 3.011 habitants.
L’Ajuntament Ple va donar-se’n per assabentat.
3) Donar compte de les disposicions normatives d’interès general.
A continuació, la Secretaria de la Corporació, atenent a les instruccions
facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d’un recull de les disposicions
normatives d’interès general publicades darrerament en els butlletins oficials.
L’Ajuntament Ple va donar-se’n per assabentat.
4) Donar compte
Presidència.

de

les

resolucions

dictades

per

l’Alcaldia-

En compliment del que estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/&1986, de
28 de novembre, el Sr. Alcalde-President va disposar que per Secretaria es
donés compte de les resolucions que havia dictat l’Alcaldia des de la data de
celebració de la darrera sessió plenària ordinària fins avui, segons la relació
següent:
Núm.
Resolució

Data

Contingut

190/2017

27/10/2017

Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament al projecte
ocupació “Terra Alta +” del Consell Comarcal de la Terra
Alta, any 2018.

191/2017

31/10/2017

Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
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192/2017

31/10/2017

193/2017

31/10/2017

194/2017

31/10/2017

195/2017

31/10/2017

196/2017

31/10/2017

197/2017

31/10/2017

198/2017

31/10/2017

199/2017

31/10/2017

200/2017

31/10/2017

201/2017

06/11/2017

202/2017

06/11/2017

203/2017

10/11/2017

204/2017

13/11/2017

205/2017

15/11/2017

206/2017

15/11/2017

207/2017

16/11/2017

208/2017

20/11/2017
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d’import 611,66€.
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 1.510,99€
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 1.777,19€
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 11.600,00€ (Cert. d’obres Forest Comuns)
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 25.990,00€ (Cert. d’obres Forest Comuns)
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 30.600,00€ (Cert. d’obres Forest Comuns)
Aprovació i ordenació del pagament d’una
subvenció de 502,76€ a l’Orfeó Gandesà pel
funcionament de dita entitat, mes d’octubre 2017
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 500,00
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 1.387,01€
Atorgament a personal municipal de gratificacions
econòmiques per tasques realitzades fora de la
jornada laboral durant el mes d’octubre 2017
Convocatòria a la Junta de Govern Local per a
celebrar sessió ordinària el dia 08/11/2017
Aprovació de memòria tècnica valorada de les obres
de “Tancaments interiors per separació d’espais de
silenci a la Biblioteca Mpal.”, amb un pressupost de
contracta de 24.594,69€, IVA inclòs
Aprovació i ordenació d’un pagament d’import
983,08€ (3r pagament a la Diputació de Tgna. a cte.
reintegrament subvenció Xarxa Local de Gas 2010)
Aprovació de memòries tècniques valorades d’obres
municipals diverses en la zona d’Urbanització Povet
de la Plana
Sol·licitud de subvenció al Dep. de Governació de la
Generalitat de Catalunya per les obres de
“Reparació de les infraestructures municipals
afectades pels aiguats esdevinguts a Gandesa el 18
d’octubre de 2017”.
Proposta de designació del personal municipal que
ha d’actuar com a Representant de l’Administració el
dia 21/12/2017 amb motiu d’Eleccions al Parlament
de Catalunya
Atorgament d’autorització a la Societat de Caçadors
Volandins de Gandesa per a realitzar una batuda al
porc senglar el dia 19/11/2017 dins la Forest
Comuns 26.
Convocatòria al Ple de la Corporació Municipal per a
celebrar sessió pública el dia 23/11/2017, amb
l’objectiu de formar les Meses Electorals que han
d’actuar en els comicis electorals del 21/12/2017.

209/2017

21/11/2017

210/2017

27/11/2017

211/2017

27/11/2017

212/2017

27/11/2017

213/2017

29/11/2017

214/2017

29/11/2017

215/2017

29/11/2017

216/2017

30/11/2017

217/2017

30/11/2017

218/2017

30/11/2017

219/2017

30/11/2017

220/2017

30/11/2017

221/2017

05/12/2017

222/2017

07/12/2017

223/2017

11/12/2017

224/2017

11/12/2017
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Reintegrament a la Generalitat de Catalunya de la
subvenció de 7.600,00€ no justificada, destinada a
minorar el cost del menjador de la llar d’infants
municipal, curs 2015/2016
Selecció de la jove Ma. Teresa Morera Fontanet per
a ser contractada en pràctiques dins del Programa
de Garantia Juvenil a Catalunya, subvencionat pel
Servei d’Ocupació de Catalunya.
Convocatòria al Ple de la Corporació Municipal per a
celebrar sessió extraordinària el dia 30/11/2017
Convocatòria al Ple de la Corporació Municipal a
constituir-se
en Junta General de la Societat
Municipal de Responsabilitat Limitada “Balneari de
la Fontcalda, SL”,
per a celebrar sessió
extraordinària el dia 30/11/2017
Aprovació i ordenació del pagament d’una nota de
despeses d’import 60,00€ (indemnització al Sr. J.E.
Prades Mulet per l’arrencada d’un oliver)
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 1.500,00€.
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 1.331,00€
Aprovació i ordenació del pagament d’una
subvenció de 502,76€ a l’Orfeó Gandesà, pel
funcionament de l’entitat mes de novembre 2017
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 1.188,86€.
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 500,00€
Atorgament de gratificacions econòmiques a
personal municipal per tasques realitzades fora de la
jornada laboral durant els mesos d’octubre i
novembre 2017
Aprovació i ordenació del pagament de dietes a
personal municipal per un import total de 200,00€,
devengades el mes d’octubre de 2017
Atorgament al Sr. Albert G. Diego Gironés,
d’autorització per a substituir el vehicle per a prestar
el servei de taxi, per un vehicle de nova adquisició,
matrícula 5741KDB
Atorgament d’autorització a la Societat de Caçadors
Volandins de Gandesa per a realitzar una batuda al
porc senglar el dia 10/12/2017 dins la Forest
Comuns 26.
Contractació laboral del treballador Sr. Ionel Lisei
per a prestar els seus serveis com a peó de neteja
viària i de suport a la Brigada Municipal, a jornada
sencera, des del 14/12/2017 fins a final de servei,
mitjançant contracte laboral per servei determinat
Aprovació del projecte tècnic de les obres de

225/2017

12/12/2017

226/2017

13/12/2017

227/2017

14/12/2017

228/2017

15/12/2017

229/2017

18/12/2017

230/2017

20/12/2017

231/2017

20/12/2017

232/2017

27/12/2017

233/2017

28/12/2017

234/2017

28/12/2017

235/2017
236/2017

28/12/2017
28/12/2017

237/2017

28/12/2017
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“Formació de 3 punts de retenció d’aigua”, redactat
pel Tècnic Municipal Sr. Lluís Avinyó i amb un
pressupost de contracta de 9.985,98€, IVA inclòs.
Aprovació i ordenació d’un pagament d’import
983,08€ (4rt pagament a la Diputació de Tgna. a cte.
reintegrament subvenció Xarxa Local de Gas 2010)
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 2.628,73€
Atorgament d’autorització a la Societat de Caçadors
Volandins de Gandesa per a realitzar una batuda al
porc senglar el dia 17/12/2017 dins la Forest
Comuns 26.
Convocatòria al Ple de la Corporació Municipal per a
celebrar sessió pública el dia 15/12/2017, amb
l’objectiu de formar les Meses Electorals que han
d’actuar en els comicis electorals del 21/12/2017.
Aprovació de la despesa i autorització del
començament de les obres de “Formació de 3 punts
de retenció d’aigua de la pluja a Gandesa”,
adjudicades a l’empresa “Eco Terra Alta, SL”, per
l’import de 8.385,48€, com a contracte menor.
Aprovació i ordenació d’un pagament d’import
20,00€
Atorgament a l’empresa “Hierros Altadill, SL”, de
llicència ambiental per a un canvi no substancial de
l’activitat existent a la Ctra. N-420, PK 803,177, TM
de Gandesa, per adaptar-la al RD 110/2015 sobre
RAEE’s, amb les condicions que consten a la
mateixa llicència (Expedient d’activitat 15/2016)
Aprovació del canvi de gestió urbanística del
projecte d’Actuació Urbanística (PAU) d’ampliació
de parcel·la industrial al sector la Plana de
Gandesa, passant de cooperació a compensació
bàsica.
Aprovació del conveni de col·laboració a formalitzar
amb el Consell Comarcal de la Terra Alta per
executar el projecte “Programa Treball i Formació
PRMI 2017”, subvencionat pel SOC
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 609,84€
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 63,44€
Devolució al Sr. Jaume Escudé Monfort dels imports
de 66,85€ i 21,60€ que per error ha satisfet de més
a l’Ajuntament al duplicar el pagament de les
liquidacions tributàries 1194/2016 i 1195/2016
Devolució a la societat “Agrícola Fuster, SL” de
l’import de 10,89€ que per error ha satisfet de més a
l’Ajuntament al duplicar el pagament de la liquidació

238/2017

28/12/2017

239/2017

28/12/2017

240/2017

29/12/2017

241/2017

29/12/2017

242/2017

31/12/2017

243/2017

31/12/2017

1/2018

05/01/2018

2/2018

05/01/2018

3/2018

05/01/2018

4/2018

05/01/2018

5/2018

05/01/2018

6/2018

08/01/2018

7/2018

09/01/2018

8/2018

11/01/2018
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tributària 103/2017.
Adjudicació del contracte d’execució de les obres de
“Tancaments interiors per separació d’espais de
silenci a la Biblioteca Mpal. de Gandesa” a
l’empresa “Kiko i Santi Aluminis, SL” per l’import de
21.758,83€, IVA inclòs.
Contractació laboral del Sr. Jordi Aribau Herrero
com Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, a
jornada sencera,
des del 29/12/2017 fins al
28/12/2018, mitjançant contracte laboral per servei
determinat, subvencionat pel Servei d’Ocupació de
Catalunya.
Aprovació i ordenació del pagament d’una
subvenció de 502,76€ a l’Orfeó Gandesà, pel
funcionament de l’entitat mes de desembre 2017
Atorgament de gratificacions econòmiques a
personal municipal per tasques realitzades fora de la
jornada laboral durant el mes de desembre 2017
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 500,00€
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 528,38€
Atorgament a la societat “Distribuïdora Internacional
de Alimentación, S.A.” de llicència municipal
d’activitat per l’establiment d’un supermercat a l’av.
Aragó, 37, (Exp. d’activitat 23/2017)
Atorgament de gratificació per tasques de Vigilant
Municipal en les Eleccions al Parlament de
Catalunya celebrades el dia 21/12/2017
Atorgament
de
gratificacions
a
personal
col·laborador (oficines) en les Eleccions al
Parlament de Catalunya celebrades el dia
21/12/2017
Atorgament
de
gratificacions
a
personal
col·laborador (Brigada) en les Eleccions al
Parlament de Catalunya celebrades el 21/12/2017
Atorgament de gratificacions al personal que ha
actuat com a Representant de l’Administració en les
Eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el
dia 21/12/2017
Atorgament a la societat “Gas Natural Cataluña
SDG, S.A.” de llicència urbanística per a efectuar
obres d’obertura de rasa i fer escomesa al c. Murillo,
2A de Gandesa (Exp. d’obres 6/2018)
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 211,76€
Atorgament d’autorització a la Societat de Caçadors
Volandins de Gandesa per a realitzar una batuda al
porc senglar el dia 14/01/2018 dins la Forest
Comuns 26.

9/2018

15/01/2018

10/2018

15/01/2018

11/2018

15/01/2018

12/2018

19/01/2018

13/2018

22/01/2018

Expedició a la Sra. Ma. Teresa Celma Viver d’una
nova targeta d’aparcament individual de vehicles per
a persones amb disminució, en la modalitat de
titular conductor, registrada amb el núm. 033
Expedició a la Sra. Antonia Clua Callau d’una
targeta d’aparcament individual de vehicles per a
persones amb disminució, en la modalitat de titular
no conductor, registrada amb el núm. 034
Contractació laboral del treballador Sr. Joan Pallés
Muñiz per a prestar el servei de dinamització turístic
i d’atenció al públic de l’Oficina Municipal de
Turisme, mitjançant contracte laboral d’interinitat, a
jornada parcial, des del 17/01/2018 i fins a la
reincorporació de la treballadora Zapryana Ivanova
Kozharina, de baixa mèdica per infermetat.
Atorgament a personal municipal de gratificació
econòmica per tasques realitzades fora de la
jornada laboral durant l’any 2017
Convocatòria al Ple de la Corporació Municipal per a
celebrar sessió ordinària el dia 25/01/2018

L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
Assumptes d’Hisenda:
5) Donar compte de l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació
de crèdit 4/2017, que afecta el Pressupost Municipal del mateix
exercici.
A continuació la Secretària de la Corporació Municipal va informar al Ple que
l’expedient de modificació de crèdit 4/2017, que afecta el Pressupost Municipal
del mateix exercici, aprovat inicialment per acord de l’Ajuntament Ple de data
25 d’octubre de 2017, s’havia sotmès a informació pública durant un termini de
quinze dies mitjançant sengles edictes publicats en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 218, de data 13/11/2017 i en el tauler d'anuncis de la Casa
Consistorial, respectivament, no havent-se presentat cap tipus d'al·legació.
Va informar la mateixa funcionària que de conformitat amb el que determinen
els articles 38.2 del Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol
1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals i
177.2 en relació amb el 169.1, ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2017 havia esdevingut aprovat amb
caràcter definitiu.
6) Aprovació inicial si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit
6/2017. que afecta el Pressupost Municipal del mateix exercici.
El Sr. Alcalde va exposar al Ple que amb càrrec al Pressupost Municipal de
2017 s’havien d’assumir determinades obligacions de despeses sobrevingudes
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per a les quals no hi havia crèdit, originades bàsicament per la contractació
laboral d’un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) per al Viver
d’Empreses, amb una durada inicial d’un any, subvencionat parcialment pel
Servei d’Ocupació de Catalunya i proposava aprovar un 6è. expedient de
modificació de crèdit, d’import 28.890,00€, que es finançaria íntegrament amb
nous o majors ingressos sobre els totals previstos en el Pressupost Municipal.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció obrant a
l’expedient;
Vistos els articles 177 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, 34 i
següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 6/2017, que
afecta el Pressupost Municipal de 2017, ascendeix a l’import de 28.890,00€ i
es finança íntegrament amb nous o majors ingressos sobre els totals previstos
en el Pressupost Municipal, en els termes següents:

Expedient de modificació de crèdit 6/2017:
PARTIDES A SUPLEMENTAR I/O HABILITAR:
143.03/241 Contractació personal AODL Viver d’Empreses
160.04/221 Quotes SS personal AODL Viver d’Empreses
TOTAL

22.000,00
6.890,00
28.890,00

FINANÇAMENT:
Amb majors ingressos sobre els totals previstos al Pressupost Mpal.:
341.01
349.02
750.07

Preu públic per la utilització del Viver d’Empreses
Preu públic per l’assistència a actes lúdics i festius anuals
Subvenció Generalitat de Catalunya, SOC per contractació
d’un AODL per al Viver d’Empreses
TOTAL

3.720,00
5.170,00
20.000,00
28.890,00

SEGON: Sotmetre l’expedient de modificació de crèdit 6/2017 aprovat a
informació pública durant un termini de quinze dies, amb el benentès que un
cop transcorregut aquest termini, si no s’hagués presentat cap reclamació, dit
expedient esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu.

9

TERCER: Un cop aprovat definitivament, trametre còpia de dit expedient a la
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació
Provincial d’Hisenda, respectivament, publicant-ne un resum a nivell de
capítols en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
7) Aprovació si s’escau, de padrons cobratoris de tributs municipals
diversos.
a)

Padró cobratori taxa municipal pel servei de subministrament d’aigua
potable, 4-T-2017.

Vist el padró cobratori de la taxa municipal pel servei de subministrament
d’aigua potable, referit al 4rt. trimestre de 2017, i que ascendeix a l’import de
84.450,63€, inclosos cànon de l’aigua i l’IVA;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
SEGON: Sotmetre’l a informació pública durant un termini d’un mes, a efectes
d’examen i reclamacions.
TERCER: Disposar que s’iniciï la gestió recaptatòria del padró aprovat, de
conformitat amb el que disposen el Reglament General de Recaptació i la Llei
General Tributària, respectivament.
b)

Padró Firaires Festa del Vi 2017.

Vist el padró cobratori de la taxa municipal d’ocupació del domini públic pels
firaires de la Festa del Vi 2017, i que ascendeix a l’import de 202,50€;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
Aprovar el padró cobratori de referència.
8) Aprovació provisional si s’escau, de la modificació de l’Ordenança
Fiscal núm. 36, reguladora del preu públic per la venda de llibres
s/Gandesa.
El Sr. Alcalde va exposar que l’Ajuntament disposava de nous llibres editats
sobre Gandesa escrits per diferents autors, que es podrien posar a l’abast del
públic i en aquest sentit, proposava al Ple modificar l’ordenança fiscal 36,
reguladora del preu públic per la venda de llibres, afegint aquests nous llibres.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Vistos els articles 22.2e) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, 15 al 19 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, 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
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Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i disposicions
concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm.
36, reguladora del preu públic per la venda de llibres sobre Gandesa, en els
termes següents:
-Article 3r: Preus dels llibres. S’afegeixen els llibres següents:
Núm.
llibre

Títol i Autor/a

Preu de
venda a
llibreries

Preu de
venda al
públic

27
28
29
30
31
32
33
34

Els jutjats de pau de la Terra Alta (A. Alcoverro)
Poemes al Vent, antologia 2016 (Assoc. Poetes al Vent)
Poemes al Vent, antologia 2015 (Assoc. Poetes al Vent)
En Toni i en Rodonet a la Festa de St. Antoni (T.Lluís iM.Martos)
Darreres poesies (J.A. Rabasa)
Salaiarkis al Coll del Moro (A.Cid i M. Jornet)
El Frare de la Vall (A. Cid)
100anys de màgia Celler Cooperatiu (A.Cid i M. Jornet)

8,00
8,00
8,00
8,00
10,00
8,00
8,00
8,00

10,00
10,00
10,00
10,00
12,00
10,00
10,00
10,00

SEGON: Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de
trenta dies a efectes d’examen i de reclamacions, durant el qual els
interessats podran examinar l’expedient i presentar davant el Ple de
l’Ajuntament les reclamacions que considerin convenients, amb el benentès
que un cop transcorregut el tràmit d’informació pública, si no s’ha presentat
cap reclamació, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu.
TERCER: Determinar que la modificació aprovada entrarà en vigor a partir de
la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i
s’aplicarà amb efectes d’aquella data.
Assumptes d’Obres Públiques i Urbanisme.
10) Sol·licituds de llicències urbanístiques.
Obres menors.
Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s’esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l’emplaçament assenyalat;
Vista la documentació aportada pels promotors,
d’obres;

obrant a llurs expedients

Fets avinents els i informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
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31.03.2008, i modificacions puntuals aprovades posteriorment,
també en el DOGC corresponent;

publicades

Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 4 a 16 del Decret 64/2014, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística,
75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals i disposicions
concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
■1.- Atorgar a la societat “Gas Natural Catalunya SDG, S.A.”, amb CIF núm. A-

63485890, llicència urbanística per a efectuar obres consistents en fer
canalització sobre vorera i calçada de 178 x 0,4 m2 i escomesa sobre vorera i
calçada de 2 x 0,4 m2, al c. Costumà, 24 de Gandesa, de conformitat amb la
documentació aportada per la promotora, obrant a l’expedient d’obres núm.
148/2017, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi i a la legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
-Abans de començar les obres s’haurà d’obtenir el permís de la Direcció
General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i complir les condicions
que s’hi estableixin, perquè les obres afecten zona de servitud de la travessia
del tram urbà de la carreteraTV-3531, al seu pas per Gandesa.
■2.- Atorgar a la societat “Gas Natural Catalunya SDG, S.A.”, amb CIF núm. A63485890, llicència urbanística per a efectuar obres consistents en fer
canalització sobre vorera i calçada de 18 x 0,4 m2 i escomesa sobre vorera i
calçada de 3,2 x 0,4 m2, al c. Costumà, 23 de Gandesa, de conformitat amb
la documentació aportada per la promotora, obrant a l’expedient d’obres núm.
149/2017, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi i a la legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:

-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
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■3.- Atorgar al Sr. JML llicència urbanística per a efectuar obres consistents en

modificar la vorera per adaptar l’entrada al garatge de la vivenda situada al c.
Méndez Núñez, 36 de Gandesa, afectant una superfície de 3,00 x 0,80 m2, de
conformitat amb la documentació aportada pel promotor, obrant a l’expedient
d’obres núm. 156/2017, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent,
amb les
condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-Es tindran que deixar en bon estat els elements urbans afectats per l’obra,
con són la vorera, el paviment, etc.
-Abans de començar les obres, el contractista haurà de posar-se en contacte
amb els Serveis Tècnics Municipals per a fer el replanteig de les obres a
executar, per afectació de la vorera pública.
■4.- Atorgar a la Sra. MTBS

llicència urbanística per a efectuar obres
consistents en instal·lar dues baixants metàl·liques exteriors, una per la façana
del carrer i l’altra per la façana posterior del pati, a l’immoble d’ús residencial
existent al c. Alcalde Joaquim Jardí, 32, de Gandesa, de conformitat amb la
documentació aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’obres núm.
159/2017, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi i a la legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, com són la vorera, el paviment,
etc.
-Les canals i baixants seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de
color terrós o fosc.

■5.- Atorgar al Sr. JSM llicència urbanística per a efectuar obres consistents en

canviar 4 plaques ondulades translúcides existents a la coberta de la vivenda
situada al c. d’en Badal, 13 Gandesa, de conformitat amb la documentació
aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’obres núm. 163/2017, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la
legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:
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-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
■6.- Atorgar al Sr. JMBE llicència urbanística per a efectuar obres consistents
en restaurar la façana exterior de la vivenda existent al c. Méndez Núñez, 56 de
Gandesa, de conformitat amb la documentació aportada pel promotor, obrant a
l’expedient d’obres núm. 164/2017, amb estricta subjecció a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent,
amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
-Els colors que puguin afectar la façana seran de la gama dels terrossos o
similars, segons carta de colors NCS establerta per les Normes Subsidiàries
de Planejament de Gandesa.
-Les canals seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color
terrós o fosc.
-Les baixants i canals seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de
color terrós o fosc.
-Les baranes exteriors seran de ferro i de color fosc.
-Les fusteries exteriors seran de fusta, color fusta o similar.
■7.- Atorgar a la societat “Red Eléctrica de España, SAU”, amb CIF núm. A85309219, llicència urbanística per a efectuar obres consistents en tractament
de vegetació i tala d’arbrat existent sota l’àrea d’influència de la línia de
transport d’energia elèctrica 220 kV els Aubals-Escatron, en el Polígon 8
Parcel·la 9002, Partida Castell Nou, Camí Roure, TM de Gandesa
(Referència Cadastral núm. 43065A008090020000EX), de conformitat amb la
documentació aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’obres núm.
167/2017, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi i a la legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:
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-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-Els treballs de tala s’executaran sempre que les condicions meteorològiques i
els nivells d’alerta mediambiental ho permetin.
-La fusta resultant dels treballs realitzats es recollirà i es deixarà a disposició de
l’Ajuntament en els llocs que s’indicaran per a aquesta finalitat.
-Es tindran que deixar en bon estat els camins afectats per les obres.
-La present llicència no eximeix al seu titular de l’obligació d’obtenir altres
llicències o autoritzacions d’altres administracions competents per raó de
l’actuació a realitzar.
■8.- Atorgar a la societat “Gas Natural Catalunya SDG, S.A.”, amb CIF núm. A-

63485890, llicència urbanística per a efectuar obres consistents en obertura de
rasa sobre vorera i calçada de 0,40 m2 i fer escomesa sobre vorera i calçada
d’1,00 x 0,40 m2, al c. Doctor Ferran, 25 de Gandesa, de conformitat amb la
documentació aportada per la promotora, obrant a l’expedient d’obres núm.
169/2017, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi i a la legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
■9.- Atorgar al Sr. JFM llicència urbanística per a efectuar obres consistents en

restaurar la façana exterior de la vivenda existent a l’av. Franquet, 20 de
Gandesa, de conformitat amb la documentació aportada pel promotor, obrant a
l’expedient d’obres núm. 172/2017, amb estricta subjecció a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent,
amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
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-Els colors que puguin afectar la façana seran de la gama dels terrossos o
similars, segons carta de colors NCS establerta per les Normes Subsidiàries
de Planejament de Gandesa.
-Les canals seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color
terrós o fosc.
-Les baixants i canals seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de
color terrós o fosc.
-Les baranes exteriors seran de ferro i de color fosc.
-Les fusteries exteriors seran de fusta, color fusta o similar.
■10.- Atorgar al Sr. LlVV llicència urbanística per a efectuar obres consistents

en reformar la cambra de bany de la vivenda-pis existent a la Urbanització les
Planes, bloc 1, escala 1, pis 4rt B de Gandesa, consistent l’actuació en
canviar les rajoles del terra i de la paret, fer un fals sostre, instal·lar plat de
dutxa i pintar, de conformitat amb la documentació aportada pel promotor,
obrant a l’expedient d’obres núm. 173/2017, amb estricta subjecció a les
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació urbanística
vigent, amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
■11.- Atorgar a la societat “Gas Natural Catalunya SDG, S.A.”, amb CIF núm.
A-63485890, llicència urbanística per a efectuar obres consistents en obertura
de rasa sobre vorera i calçada de 0,4 m2 i fer escomesa sobre vorera i calçada
de 2,60 x 0,4 m2, al c. del Forn, 9 de Gandesa, de conformitat amb la
documentació aportada per la promotora, obrant a l’expedient d’obres núm.
2/2018, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del
municipi i a la legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:

-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
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■12.- Atorgar al Sr. MCB llicència urbanística per a efectuar obres consistents

en reparar 110 m2 d’enrajolat de terres interiors i 50 m2 del terra del terrat,
sanejar escales, enrajolar lavabos, arranjar parets interiors i instal·lar fals
sostre, repassar coberta, canviar fusteries exteriors, instal·lacions d’aigua,
llum i calefacció i sanitaris i restaurar façanes exteriors, a la vivenda existent
al c. Iriarte,
26 de Gandesa (Referència Cadastral núm.
4978113BF8447H0001GE), de conformitat amb la documentació aportada pel
promotor, obrant a l’expedient d’obres núm. 8/2018, amb estricta subjecció a
les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació
urbanística vigent, amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
-Els colors que puguin afectar la façana seran de la gama dels terrossos o
similars, segons carta de colors NCS establerta per les Normes Subsidiàries
de Planejament de Gandesa.
-Les fusteries exteriors seran de fusta, color fusta o similar.
-Les baranes exteriors seran de ferro i de color fosc.
-Les canals seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color
terrós o fosc.
-Les baixants seran de ceràmica, de coure o de ferro pintat, de color terrós o
fosc.
SEGON: Aprovar les liquidacions
de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència
urbanística i expedició de documents practicades als promotors esmentats, de
conformitat amb l’establer a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7,
respectivament, determinant que a la vista de les obres realitzades
efectivament i del seu cost real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la
base imposable i practicarà la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència,
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
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2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) Les llicències s'atorguen salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
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5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
CINQUÈ: Aprovar les liquidació de la taxa municipal per l’ocupació de la via
pública amb eines i materials de construcció practicades als promotors, de
conformitat amb les sol·licituds presentades i l’ordenança fiscal aplicable..
SISÈ: Ratificar les resolucions dictades per l’Alcaldia-Presidència, d’atorgament
de les següents llicències urbanístiques:
Núm.
Exp
175/2017

Titular

Emplaçament

Tipus obra

Gas Natural Cataluña
SDG, S.A.

C. Murillo, 2-A

Obertura rasa i fer
escomesa

Data
Resolució
08/01/2018

Obres majors:
Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s’esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l’emplaçament assenyalat;
Vistos en el seu cas, els projectes i altra documentació tècnica presentada pels
promotors, obrant a llurs expedients d'obres;
Fets avinents els i informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
31.03.2008, i modificacions puntuals aprovades posteriorment, publicades
també en el DOGC corresponent;
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 4 a 16 del Decret 64/2014, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística,
75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals i disposicions
concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
■1.- Atorgar a la Sra. VAP, llicència urbanística per a efectuar obres de
rehabilitació de la planta baixa (49,28 m2 de superfície construïda), d’un
habitatge unifamiliar entre mitgeres de 3 plantes, situada al c. Sant Antoni, 24,
de Gandesa, amb Referència Cadastral núm. 4680907BF8448B0001HS,
consistent l’actuació en deixar la planta baixa de l’edifici diàfana, amb un bany,
previ enderroc d’altell existent, de conformitat amb la documentació aportada
per la promotora, obrant a l’expedient d’obres núm. 165/2017, amb estricta
subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la
legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:
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-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
-Les aigües de pluja no podran evacuar a la xarxa general de clavegueram.
-Els colors que puguin afectar la façana i les parets mitgeres en cas que quedin
vistes, seran de la gama dels terrossos o similars, segons carta de colors NCS
establerta per les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa.
-Les fusteries exteriors seran de fusta, color fusta o similar.
-Les baranes exteriors seran de ferro i de color fosc.
-Les canals seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color
terrós o fosc.
-Les baixants seran de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color terrós o
fosc.
-S’’haurà de dipositar a l’Ajuntament una fiança de 150,00€ per garantir la
correcta gestió dels residus de la construcció que generi l’obra, de conformitat
amb el que estableix l’Ordenança Municipal per la gestió dels residus de la
construcció i el projecte aportat pels promotors.
■2.- Atorgar al Sr. ÀMU, llicència urbanística per a efectuar obres de
condicionament i rehabilitació de la planta baixa (96,48 m2 de superfície
construïda) d’un habitatge entre mitgeres existent al c. Méndez Núñez, 30 de
Gandesa,
amb Referència Cadastral núm. 4877203BF8447H0001TE,
consistent l’actuació en reforçar el sostre, pavimentar el terra, enderrocar
escales i construir-ne un primer tram i fer una obertura a la paret del garatge
per unificar amb el magatzem, de conformitat amb la documentació aportada
pel promotor,
obrant a l’expedient d’obres núm. 4/2018, amb estricta
subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la
legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
-Les aigües de pluja no podran evacuar a la xarxa general de clavegueram.
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-Els colors que puguin afectar la façana de l’edifici seran de la gama dels
terrossos o similars, segons carta de colors NCS establerta per les Normes
Subsidiàries de Planejament (NSP) de Gandesa.
-Les fusteries exteriors seran de fusta, color fusta o similar.
-Les baranes exteriors seran de ferro i de color fosc.
-Les canals seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color terrós
o fosc.
-Les baixants seran de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color terrós o
fosc.
-La coberta i el terrat han de ser de teula ceràmica del tipus tradicional.
-S’’haurà de dipositar a l’Ajuntament una fiança de 1.791,35€ per garantir la
correcta gestió dels residus de la construcció que generi l’obra, de conformitat
amb el que estableix l’Ordenança Municipal per la gestió dels residus de la
construcció i el projecte aportat pels promotors.
-Un cop finalitzades les obres, s’haurà d’aportar a l’Ajuntament el corresponent
certificat final d’obra signat pel tècnic director i sol·licitar l’acta de comprovació.
Tanmateix s’haurà d’aportar certificat de l’empresa autoritzada per la gestió
dels residus de la construcció, conforme aquest s’han gestionat correctament.
-Un cop finalitzades les obres, s’haurà de tramitar la declaració d’alta per obra
nova al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària.
SEGON: Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència urbanística i
expedició de documents a practicar al promotor esmentat, de conformitat amb
l’establer a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7, respectivament,
determinant que a la vista de les obres realitzades efectivament i del seu cost
real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la base imposable i practicarà
la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència,
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
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3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) 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 pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
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CINQUÈ: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal per l’ocupació de la via
pública amb eines i materials de construcció practicades als promotors de
conformitat amb les sol·licituds presentades i l’ordenança fiscal aplicable.
.-.-.-.-.-.-.-.-

Tanmateix, l’Ajuntament Ple, va acordar amb l’abstenció del Regidora
Municipal Sra. Maria Fernanda Serres Montaña (Grup Mpal. ApG-AM):

PRIMER: ■Atorgar als Srs. RNS i NSA, llicència urbanística per a efectuar
obres de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat de 3 nivells, format per
planta soterrani (garatge 113,60 m2), planta baixa (vivenda 141,00 m2) i planta
primera (vivenda 77,90 m2), amb una superfície construïda total de 332,50
m2, al solar existent al c. Miquel Ferrer Boira, 2, de Gandesa, de 417 m2 de
superfície, amb Referència Cadastral núm. 5379808BF8457G0001XZ, de
conformitat amb la documentació aportada pels promotors,
obrant a
l’expedient d’obres núm. 160/2017, amb estricta subjecció a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent,
amb les condicions següents:
1. S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant
l’execució de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29
d’octubre, sobre mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
2. En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
3. Les aigües de pluja no podran evacuar a la xarxa general de clavegueram.
4. S’’haurà de dipositar a l’Ajuntament una fiança de 319,00€ per garantir la
correcta gestió dels residus de la construcció que generi l’obra, de conformitat
amb el que estableix l’Ordenança Municipal per la gestió dels residus de la
construcció i el projecte aportat pels promotors.
5. Degut a què les obres poden afectar les canalitzacions de gas instal·lades,
és obligació del promotor dirigir-se a Gas Natural, a fi de donar compliment al
que estableix el punt 8è. de la ITC 01 Xarxes de distribució contemplada en el
RD 919/06, a fi de garantitzar la seguretat física d’aquestes instal·lacions.
6. Un cop finalitzades les obres, s’haurà d’aportar a l’Ajuntament el
corresponent certificat final d’obra signat pel tècnic director i sol·licitar l’acta de
comprovació.
Tanmateix s’haurà d’aportar certificat de l’empresa autoritzada per la gestió
dels residus de la construcció, conforme aquest s’han gestionat correctament.
7. Un cop finalitzades les obres, s’haurà de tramitar la declaració d’alta per
obra nova al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària.
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SEGON: Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència urbanística i
expedició de documents a practicar al promotor esmentat, de conformitat amb
l’establer a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7,
respectivament,
determinant que a la vista de les obres realitzades efectivament i del seu cost
real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la base imposable i practicarà
la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència,
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) 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 pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
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QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
Sol.licitud de llicència urbanística de segregación agregació.
■Sol·licitud del Sr. JDLl, de llicència urbanística de segregació i agregació de
part de 2 immobles urbans, (Exp. 147/2017).
El Sr. JDLl ha sol·licitat a l’Ajuntament llicència urbanística per a segregar i
agregar part dels immobles urbans següents:
-Immoble 1:
Av. Aragó 36 Gandesa
Referència cadastral núm. 4681903BF8448B0001IS
Superfície solar: 478 m2
Superfície construïda: 725 m2
Superfície a segregar: -74 m2
-Immoble 2:
c. Metge Pio Aubà, 3 Gandesa
Referència cadastral núm. 4681901BF8448B0001DS
Superfície solar: 201 m2
Superfície construïda: 214 m2
Superfície a agregar: +74 m2
La segregació consisteix en segregar 74 m2 de la planta baixa de l’edificació
existent a l’immoble de l’av. Aragó 36 i agregar-la a la planta baixa de
l’edificació existent a l’immoble del c. Metge Pio Aubà, 3.
Segons l'informe emès al respecte pel Tècnic Municipal, els immobles objecte
de segregació i agregació parcial estan qualificats per les Normes Subsidiàries
de Planejament com a sòl urbà,
zona d'ordenació antiga i tradicional, Clau
1B i 1C, a la qual s’aplica el sistema d’ordenació segons alineació a vial amb
pati d’illa i amb illa densa modificada, sent la parcel·la mínima de 60,00 m2 de
superfície.
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Vista la documentació tècnica i administrativa presentada pels promotors,
obrant a l’expedient d'obres;
Fet avinent l’informe emès al respecte pel Tècnic Municipal i per Secretaria,
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
31.03.2008 i modificacions posteriors en el DOGC núm. 5134 de data
20.05.2008 i altres;
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de
22 de febrer, 4 a 17 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, 75 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis del ens locals i disposicions concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Sr. JDLl llicència urbanística per a segregar una
superfície de 74 m2 de l’immoble situat a l’av. Aragó, 36 i agregar-la a
l’immoble situat al c. Metge Pio Aubà, 3, resultant els immobles següents:
-Immoble 1:
Av. Aragó 36 Gandesa
Referència cadastral núm. 4681903BF8448B0001IS
Superfície solar: 404 m2
Superfície construïda: 651 m2
Confrontants:
Al nord: amb c. Metge Pio Aubà 1 i 3
Al sud: amb av. Aragó, per on s’accedeix
A l’est: amb c. Metge Pio Aubà
A l’oest: amb c. Pla d’en Senyor, 11
-Immoble 2:
c. Metge Pio Aubà, 3 Gandesa
Referència cadastral núm. 4681901BF8448B0001DS
Superfície solar: 275 m2
Superfície construïda: 288 m2
Confrontants:
Al nord: amb c. Pla d’en Senyor
Al sud: amb c. Metge Pio Aubà i av. Aragó, 36
A l’est: amb c. Metge Pio Aubà, per on s’accedeix
A l’oest: amb c. Pla d’en Senyor, 11
SEGON:
Determinar que les finques urbanes objecte de segregació i
agregació es regiran per les Normes Subsidiàries de planejament, incloses en
Zona d’ordenació antiga i tradicional, Clau 1B i 1 C.
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TERCER: Determinar tanmateix, que la present llicència s'atorga salvat el dret
de propietat i sens perjudici de tercers 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.
QUART:
Aprovar la liquidació de taxes municipals devengades per
l'atorgament de la llicència urbanística de referència, de conformitat amb les
ordenances fiscals aplicables.
Sol.licitud de pròrroga de llicència urbanística.
■Sol·licitud del Sr. LlVD, de pròrroga de la llicència urbanística atorgada (Exp.
155/2017).
"Per acord de data 28 d’octubre de 2015, l'Ajuntament Ple va atorgar al Sr.
Lluís Vidal Estruel, llicència urbanística per per a efectuar obres consistents en
distribuir interiorment la planta primera per la creació d’un habitatge, amb el
corresponent accés per la planta baixa i acabats exteriors, a l’edifici entre
mitgeres de 3 plantes, existent al c. Pla d’en Senyor, 5 de Gandesa, amb
referència cadastral núm. 4781928BF8448B0001PS, afectant la reforma una
superfície total de 160,80 m2, de conformitat amb la documentació tècnica
aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’obres núm. 107/2015, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la
legislació urbanística vigent i amb les condicions que consten a la mateixa
llicència.
En data 26/10/2017, el titular de la llicència urbanística ha sol·licitat a
l'Ajuntament l'atorgament d'una pròrroga al termini establert a la llicència
perquè no ha pogut finalitzar les obres per motius diversos.
L'article 23. de les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa estableix
que les llicències caduquen als dotze mesos del seu atorgament, si no s’han
iniciat les obres o activitats autoritzades. En tot cas, les obres emparades en
la llicència han d’ésser acabades en el termini de dos anys, prorrogable en un
altre. Esgotats aquests terminis, s’haurà de sol·licitar de nou la llicència.
L'article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'Urbanisme, estableix que els titulars d'una llicència
urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament
com del termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la
meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada
abans d'exhaurir-se els terminis establerts.
Per altra part, la possibilitat de sol·licitar pròrroga de la vigència de la llicència
també es determinava a la llicència urbanística atorgada a l’interessat.
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
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L'AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar la petició del Sr. LlVE i prorrogar fins el dia 27 d’abril de
2018 la vigència de la llicència urbanística atorgada a l’interessat per acord de
l’Ajuntament Ple de data 28 d’octubre de 2015, consistents
en
distribuir interiorment la planta primera per la creació d’un habitatge, a l’edifici
entre mitgeres de 3 plantes, existent al c. Pla d’en Senyor, 5 de Gandesa,
amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i
a la legislació urbanística vigent, i les condicions que consten a la mateixa
llicència (Exp. 107/2015).
SEGON: Determinar que:
1. La vigència de la pròrroga de la llicència per finalitzar les obres s'extingirà
definitivament el dia 27 d’abril de 2018. Transcorregut aquest termini si no
s’han acabat les obres, s’haurà de sol·licitar novament llicència.
2. Les obres hauran d'ajustar-se a les condicions imposades a la llicència
urbanística objecte de pròrroga.
TERCER: Aprovar la liquidació de la taxa municipal devengada per la pròrroga
atorgada.
Sol·licituds d’autorització per a
d’abastament d’aigua.

connectar

a la xarxa municipal

Vistes les peticions efectuades pels promotors que tot seguit s’esmenten, per
a connectar a la xarxa d’abastament d’aigua potable pels immobles emplaçats
als llocs que així mateix es relacionen;
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Estimar les peticions efectuades pels promotors que tot seguit es relacionen i
atorgar autorització per a connectar a la xarxa municipal d’abastament d’aigua
pels immobles que s’assenyalen, segons els expedients d’obres que així
mateix s’esmenten:
Expedient
150/2017
153/2017
154/2017
157/2017
162/2017
170/2017
174/2017
176/2017
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Nom del peticionari

Emplaçament

JMFS
PJVS
MBRC
DMG
AJMS
JSH
JFC
DRC

C. Assís Garrote, 2, bloc B, 2n 1a
C. Assís Garrote, 2, bloc A, 3
C. Doctor Ferran, 48, 2n 1a
C. Povet de la Plana, 13, 3r 4a
C. Assís Garrote, 2, bloc A, 1
C. Doctor Ferran, 25, 1r
Ctra. de Bot, 4, bx C
C. Povet de la Plana, 33, bx 1a

2. Determinar que les llicències s’atorguen condicionades al compliment de
les següents determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar, aniran a càrrec dels peticionaris.
-Els promotors hauran de deixar en bon estat el paviment del carrer i les
voreres.
SEGON: Determinar tanmateix, que
1. La connexió a la xarxa d’aigua, s’haurà de realitzar efectivament en el
termini màxim de dos (2) anys, prorrogable per un altre, prèvia sol·licitud de
l’interessat, a comptar a partir de la data d’atorgament de l’autorització
municipal.
Transcorreguts aquests terminis s’haurà de sol·licitar de nou
l’autorització municipal i liquidar simultàniament les taxes corresponents en
règim d’autoliquidació.
2.
Les llicències s’entenen atorgades 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.
TERCER: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els promotors
abans esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l’ordenança fiscal aplicable.
Sol·licituds d’autorització per a connectar a la xarxa municipal de
clavegueram.
Vistes les peticions efectuades pels promotors que tot seguit s’esmenten, per
a connectar a la xarxa municipal de clavegueram pels immobles emplaçats als
llocs que així mateix es relacionen;
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Estimar les peticions efectuades pels promotors que tot seguit es relacionen
i atorgar autorització per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram pels
immobles que s’assenyalen, segons els expedients d’obres que així mateix
s’esmenten:
Expedient
150/2017
153/2017
154/2017
157/2017
162/2017
170/2017
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Nom del peticionari

Emplaçament

JMFS
PJVS
MBRC
DMG
AJMS
JSH

C. Assís Garrote, 2, bloc B, 2n 1a
C. Assís Garrote, 2, bloc A, 3
C. Doctor Ferran, 48, 2n 1a
C. Povet de la Plana, 13, 3r 4a
C. Assís Garrote, 2, bloc A, 1
C. Doctor Ferran, 25, 1r

174/2017
176/2017

JFC
DRC

Ctra. de Bot, 4, bx C
C. Povet de la Plana, 33, bx 1a

2. Determinar que les llicències s’atorguen condicionades al compliment de
les següents determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar, aniran a càrrec dels peticionaris.
-Els promotors hauran de deixar en bon estat el paviment del carrer i les
voreres.
SEGON: Determinar tanmateix, que
1. La connexió a la xarxa de clavegueram, s’haurà de realitzar efectivament en
el termini màxim de dos (2) anys, prorrogable per un altre, prèvia sol·licitud de
l’interessat, a comptar a partir de la data d’atorgament de l’autorització
municipal. Transcorreguts aquests terminis s’haurà de sol·licitar de nou
l’autorització municipal i liquidar simultàniament les taxes corresponents en
règim d’autoliquidació.
2. Les llicències s’entenen atorgades 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.
TERCER: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els promotors
abans esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l’ordenança fiscal aplicable.
Sol·licituds de canvi de titularitat d’escomesa d’aigua.
Vistes les peticions efectuades pels senyors que tot seguit s’esmenten, per a
canviar la titularitat del dret d’escomesa a la xarxa d’abastament d’aigua dels
immobles que així mateix es relacionen, a fi que constin al seu nom;
Vistos els informes emesos pel Tècnic Municipal;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar les peticions efectuades pels promotors que tot seguit es
relacionen i atorgar autorització per a què consti al seu nom el dret d’escomesa
a la xarxa d’abastament d’aigua potable dels immobles que s’assenyalen, de
conformitat amb els expedients d’obres que s’esmenten:
Expedient
151/2017
152/2017
158/2017
161/2017
166/2017
168/2017
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Nom del peticionari

Emplaçament

JSA
JSA
ASB
CTB
JND
LlSF

Av. València, 25, 2n
Av. València, 25, 1r
C. Sant Antoni, 11
Av. Aragó, 6
C. Santa Anna, 8
Av. Franquet, 17

171/2017
1/2018
3/2018
5/2018
6/2018
7/2018

BSH
IKI
DVC
ILB
JSH
LlAB

C. Doctor Ferran 25, 2n
Av. València, 47
C. d’en Badal, 10
C. Pes Vell, 11
C. Castillejos, 1
C. Sant Miquel, 52

SEGON: Determinar que les llicències s’entenen atorgades 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.
TERCER:
Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els
promotors esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l’ordenança fiscal aplicable.
10) Verificació si s’escau, del 2n text refós del Pla Especial Urbanística
promogut per “Hierros Altadill, SL”, en l’àmbit que afecta les
finques del Polígon 12, Parcel·la 151 i Polígon 13, Parcel·la 423,
TM de Gandesa.
En data 3 de juliol de 2017 el Ple de l’Ajuntament va acordar verificar el text
refós del Pla Especial urbanístic promogut per la societat “Hierros Altadill, SL”,
en l’àmbit que afecta les finques del Polígon 12, Parcel·la 151 i Polígon 13,
parcel·la 423, TM de Gandesa, i que té com a objectiu legalitzar una nau
construïda l’any 2008, construir-ne una de nova i ampliar o reestructurar el
conjunt de les instal·lacions existents, dedicades a l’activitat de tractament,
reciclatge i transport de residus de materials de ferralla i altres. Dit text refós es
va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre , per
a què atorgués si s’escau, la seva aprovació definitiva.
En sessió de data 17 d’octubre de 2017, la Comissió esmentada va aprovar
definitivament el Pla especial urbanístic de referència, supeditant-ne la seva
publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós,
verificat per l’Ajuntament, que incorpori les prescripcions que consten al mateix
acord, consistents bàsicament en completar la normativa i els plànols
d’ordenació del PEU.
Dit acord es va comunicar a l’Ajuntament i al promotor.
En data 5 de gener de 2018, el promotor ha aportat el 2n text refós per a ser
verificat per l’Ajuntament i tramès a la Comissió Territorial d’Urbanisme.
Vist l’informe favorable emès al respecte pel Tècnic Municipal;
De conformitat amb el que estableix l’article 92.3 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i
disposicions concordants;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Verificar el 2n. text refós del Pla Especial urbanístic promogut per la
societat “Hierros Altadill, SL”, aportat en data 5/01/2018, redactat per
l’arquitecte Sr. Carles Castells Cid, per l’ordenació urbanística de l’àmbit de
les finques del Polígon 12, parcel·la 151 i Polígon 13, parcel·la 423, TM de
Gandesa, amb l’objectiu legalitzar una nau construïda l’any 2008, construir-ne
una de nova i ampliar o reestructurar el conjunt de les instal·lacions existents,
dedicades a l’activitat de tractament, reciclatge i transport de residus de
materials de ferralla i altres.
SEGON: Trametre el 2n text refós verificat, per duplicat i diligenciat, a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, per a què ordeni si
s’escau, la seva publicació al DOGC a efectes de la consegüent executivitat.
11) Aprovació inicial si s’escau, del projecte tècnic de l’obra de
“Recuperació de la zona delimitada pels carrers d’Horta, Santa
Maria i de la Presó”.
Vist el projecte tècnic de l’obra nomenada “Embelliment del nucli antic:
Recuperació de la zona delimitada pels carrers d’Horta, Santa Maria i de la
Presó”, redactat pels arquitectes Srs. Joan Figuerola, Joan Gavaldà i Jordi
Romera, i amb un pressupost de contracta de 345.648,47€, IVA inclòs;
Atès que es tracta d’una actuació subvencionada per la Diputació de
Tarragona, dins del Pla d’Acció Municipal, anualitat 2017;
De conformitat amb el que determinen 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;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Aprovar inicialment el projecte tècnic de l’obra nomenada
“Embelliment del nucli antic: Recuperació de la zona delimitada pels carrers
d’Horta, Santa Maria i de la Presó”, redactat pels arquitectes Srs. Joan
Figuerola, Joan Gavaldà i Jordi Romera, i amb un pressupost de contracta de
345.648,47€, IVA inclòs;
SEGON: Sotmetre’l a informació pública durant un termini de trenta dies, a
efectes d’examen i de reclamacions,
amb el benentès que un cop
transcorregut aquest termini, si no s’ha presentat cap reclamació, el projecte
s’entendrà aprovat amb caràcter definitiu.
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12) Aprovació inicial si s’escau, de la modificació puntual 1/2018 de les
Normes Subsidiàries de Planejament, per la redistribució del sistema
d’equipaments de Casa Figueres.
El Sr. Alcalde va exposar que la modificació urbanística promoguda per la Sra.
Eva Salaet Cervera i que se sotmetia a consideració del Ple, tenia per objectiu
redistribuir el sistema d’equipaments de “Casa Figueres”, al c. Vilalba, 6, amb
l’objectiu de canviar la qualificació del sòl que avui consta a les Normes
Subsidiàries de Planejament com a Equipaments (Clau E) per passar-ho a ús
industrial (Clau 5),
afectant un superfície de
1.573,50 m2;
en
contraprestació, la promotora faria a l’Ajuntament diverses cessions: 241,50
m2 al mateix c. Vilalba, 6 per a la formació de vorera, 293,72 m2 al c. Font
Vella, en la zona on està ubicat un transformador, 73,18 m2 al c. Bassa d’en
Gaire, 19, per ampliació de vial i 81,39 m2 al Polígon 22, parcel·la 39, per
ampliació de vial.
A continuació es van fer avinents els informes del Tècnic Municipal i de
Secretaria, respectivament, obrants a l’expedient.
El Sr. Alcalde va proposar aprovar inicialment la modificació urbanística
descrita.
El Regidor Sr. Miquel Aubà Fleix, del Grup Municipal ApG-AM va demanar al
Sr. Alcalde que s’ajornés l’aprovació de la modificació urbanística proposada
perquè hi havia defectes a la documentació tècnica presentada. D’altra part va
exposar que al seu dia, el propietari de la finca afectada havia demanat a
l’Ajuntament que es qualifiqués com a equipaments per a preservar l’edificació
existent. Altrament va dir que al marcar l’àmbit com a sòl industrial s’estava
admetent la possibilitat d’instal·lar una indústria a prop de l’Escola i de la Llar
d’Infants i que dita indústria hauria de tenir accés pel carrer de l’Escola, la qual
comportaria problemes.
El Sr. Alcalde va dir que no tenia sentit marcar la finca com a equipaments
quan era una propietat privada. Va manifestar que si el sòl estava qualificat
com a dotació d’equipament, l’Ajuntament tenia l’obligació d’expropiar o de
comprar el sòl afectat, i com que no es volia expropiar ni es podia comprar, es
buscava una solució al respecte, tornant a deixar el sòl com edificable.
El Regidor Sr. Miquel Aubà va dir que es podia marcar com a equipaments per
a preservar l’edificació existent, que així ho havia aprovat al seu dia la
Comissió Territorial d’Urbanisme i que després ja es resoldria com es
gestionava l’equipament. Va manifestar que el propietari actual havia comprat
la finca amb aquesta qualificació urbanística d’equipament i que anar a millor
no passava res, però anar a pitjor, podria comportar problemes a l’Ajuntament.
Va dir que de fet, l’Ajuntament ja havia tingut problemes amb l’activitat de
Manipulats Pueyo, al c. Vilalba, que afectava a diversos veïns colindants.
D’altra part, va dir que arribar a un acord amb el propietari actual només
serviria per un temps, ja que en un futur podria canviar la propietat i no servir
de res el compromís adquirit. Finalment el Sr. Aubà va demanar al Sr. Alcalde
més temps per a valorar la proposta de modificació urbanística, fer una reunió
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informativa
correcte

per parlar-ne i veure detalls disposant del document tècnic

El Sr. Alcalde va dir que no hi havia inconvenient en fer una reunió informativa
prèvia sobre el tema en qüestió.
L’Ajuntament Ple va acordar deixar aquest assumpte damunt la taula.
Assumptes de Governació:
13) Sol·licituds de llicència municipal d’activitat.
■1.- Sol·licitud de la societat “Aigua Contract, SL”, Exp. 22/2017.
La societat “Aigua Contract, SL” és titular d’una llicència municipal per a una
activitat de venda al detall de materials i equips per a instal·lacions de diferents
tipus i de llavors, adobs, flors i plantes, al local comercial existent a l’av.
Catalunya, 3, baixos, de Gandesa, segons acords de l’Ajuntament Ple de
data 23 de juliol de 2015 i 4 de juliol de 2016 (exp. d’activitat 9/2015 i 16/2016).
En data 18/10/2017 la mateixa societat ha sol·licitat a l’Ajuntament llicència
municipal per a ampliar l’activitat al mateix local amb la venda al detall de pinso
per a animals de companyia, estris per a la jardineria i fitosanitaris per a
l’agricultura.
El local on s’estableix l’activitat té una superfície construïda de 106,82 m2 i útil
de 99,40 m2 i un aforament màxim de 15 persones. El local forma part de la
planta baixa d’un edifici residencial de 3 plantes (PB+2PP). L’interior del local
està integrat per tres zones: un espai de venda i exposició, un magatzem i una
petita cambra de servei higiènic.
Segons l’informe emès pel Tècnic Municipal, l’activitat que vol ampliar és
innòcua, sense incidència ambiental, no estant inclosa en cap dels annexos
de la Llei 20/2009. de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats
Altrament, ni per la seva superfície ni pel seu aforament, l’activitat tampoc està
inclosa en cap dels supòsits de l’annex 1 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de
prevenció i seguretat en matèria de prevenció d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis. Per tant, no està subjecte al control
preventiu de l’Administració de la Generalitat.
Segons la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administració de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica, l’activitat s’inclou en el règim de declaració responsable.
Per altra part, segons les Normes Subsidiàries de Planejament,
l’activitat
s’ha d’emplaçar en sòl urbà, zona d’ordenació antiga i tradicional (Clau 1A),
a la qual s’aplica el sistema d’ordenació segons alineació a vial en illa densa, i
en la que els usos comercials són compatibles urbanísticament.
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El local comercial on es desenvoluparà l’activitat de referència té els serveis
de vies públiques i de sanejament prescrits per la normativa vigent.
Fet avinents els informes favorables emesos al respecte pel Tècnic Municipal i
pel Cap Local de Sanitat, respectivament;
Vistos els articles 71 a 76, 92 i 93 del Decret 179/1995, 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i
disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Atorgar a la societat “Aigua Contract, SL”, amb CIF núm. B55631568, llicència municipal per a ampliar l’activitat del local comercial de
l’av. Catalunya, 3, baixos, amb la venda al detall de pinso per a animals de
companyia, estris per a la jardineria i productes
fitosanitaris per a
l’agricultura, de conformitat amb la documentació aportada pel promotor,
obrant a l’expedient d’activitat núm. 22/2017 i amb les condicions següents:
1. L’aforament màxim del local serà de 15 persones.
2. S’hauran d’instal·lar a l’interior del local els senyals de prohibit fumar,
d’acord amb el que estableix la Llei 28/2005, de 26 de desembre, modificada
posteriorment per la Llei 42/2010, de 30 de desembre.
3. L’horari de treball serà el normal per a aquest tipus d’activitat, segons
regulació de l’òrgan oficial competent.
SEGON:
Determinar que la present llicència s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer la titular de la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
■2.-Sol·licitud de la societat “Distribuïdora Internacional de Alimentación, S.A.”
(Exp. d’activitat 23/2017)
La societat “Distribuïdora Internacional de Alimentación, S.A.”, amb CIF núm.
A-28164754,
ha sol·licitat llicència municipal d’activitat per establir un
supermercat, a l’av. d’Aragó, 39 de Gandesa (núm. 37 segons Cadastre
d’Urbana),
amb Referència Cadastral núm. 4480401BF8448A0001RE
(expedient d’activitat núm. 23/2017).
El local on s’ha de realitzar l’activitat té una superfície construïda de 617,37,
dels quals 23,61 m2 són altell, i útil a efectes d’activitat, de 486,74 m2, amb
un aforament màxim de 116 persones i forma part de la planta baixa d’un
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edifici de 2 plantes d’ús industrial. L’interior del local està integrat per 7
sectors: zona de venda, magatzem, vestuari, oficina, serveis higiènics, sala
de màquines frigorífiques i zona d’obrador de fleca.
Segons l’informe emès pel Tècnic Municipal, l’activitat en qüestió és innòcua,
sense incidència ambiental, no estant inclosa en cap dels annexos de la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Altrament, ni per la seva superfície (<750 m2) ni pel seu aforament, l’activitat
tampoc està inclosa en cap dels supòsits de l’annex 1 de la Llei 3/2010, de 18
de febrer, de prevenció i seguretat en matèria de prevenció d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis. Per tant, no està subjecte al
control preventiu de l’Administració de la Generalitat.
La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de classificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica, inclou l’activitat en l’annex 2, règim de comunicació prèvia,
epígraf 471 (comerç al detall en establiments no especialitzats >120 m2 i <750
m2).
Per altra part, segons les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi,
l'activitat s’ha d’emplaçar en sòl urbà, en zona d’implantació industrial, Clau 5,
en la que l’ús comercial és compatible urbanísticament.
El local, emplaçat en sòl urbà, té el servei de vies públiques i de sanejament
prescrits per la normativa vigent.
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i pel Cap
Local de Sanitat, respectivament;
Atès que la promotora ha aportat certificació tècnica acreditativa
l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen al projecte presentat;

de què

Vistos els articles 71 a 76, 92 i 93 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i
disposicions concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la societat “Distribuïdora Internacional de Alimentación,
S.A.”, amb CIF núm. A-28164754, llicència municipal d’activitat
per
l’estabiment d’un supermercat
a l’av. d’Aragó, núm. 37, de Gandesa,
condicionada al compliment de les següents determinacions:
1. L’aforament màxim del local serà de 116 persones.
2. S’hauran d’instal·lar a l’interior del local els senyals de prohibit fumar,
d’acord amb el que estableix la Llei 28/2005, de 26 de desembre, modificada
posteriorment per la Llei 42/2010, de 30 de desembre, de mesures sanitàries
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front al tabaquisme i reguladora de la venda, subministra, consum i publicitat
dels productes del tabac.
3. La titular de la llicència haurà de sol·licitar als Serveis Tècnics Municipals
que realitzin la corresponent acta de comprovació.
4. L’horari de treball serà el normal per a aquest tipus d’activitat, segons
regulació de l’òrgan oficial competent.
SEGON:
Determinar que la present llicència s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer la titular de la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
QUART:
Que de la present Resolució se’n doni compte al Ple de la
Corporació Municipal en la primera sessió que aquest celebri.
CINQUÈ: Ratificar íntegrament la Resolució de l’Alcaldia-Presidència de data
5/01/2018 dictada en el mateix sentit.
■3.-Sol·licitud de l’empresa “Hierros Altadill, SL” (Exp. 15/2016).
L’empresa “Hierros Altadill, SL” va sol·licitar a l’Ajuntament llicència ambiental
per un canvi no substancial de l’activitat existent a la Ctra. N-420, km 803,177,
TM de Gandesa,
consistent en disminució dels residus perillosos
emmagatzemats, modificació de les quantitats i tipologies de residus a
valoritzar i transferir, augment del consum d’aigua de pou i d’energia elèctrica,
ampliació dels tipus i quantitats de residus RAEE’s i modificació de la taula de
residus generats.
Segons l'informe emès pel Tècnic Municipal, l'activitat de referència està
inclosa a l'annex II, Apartat 10, Subapartats 10.1, 10.2, 10.7 i 10.8 de la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,
sotmesa al règim de llicència ambiental.
Per altra part, segons consta al mateix informe, l'activitat existent ja disposa
d’autorització ambiental però segons la normativa actual ha passat a estar
subjecte a llicència ambiental; per tant, un canvi no substancial i l’adaptació al
RD 110/2015 sobre RAEE’s, resta sotmesa també a llicència ambiental.
En compliment del que determina l'article 40 de la Llei 20/2009 abans
esmentada, l'Ajuntament va sol·licitar al Consell Comarcal de la Terra Alta,
que es pronunciés sobre la suficiència i la idoneïtat del projecte i de l'altra
documentació presentada pel promotor i que emetés un informe integrat sobre
l’activitat de referència, com a tràmit previ a l’atorgament de la llicència
ambiental.
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En data 17 de juliol de 2017, l’òrgan ambiental del Consell Comarcal va
emetre un informe integrat de caràcter favorable sobre els aspectes de la seva
competència, amb les condicions que consten al mateix informe.
D’acord amb el que disposa l'article 41 de la Llei abans esmentada, la sol·licitud
i documentació que l'acompanya es va sotmetre a informació púbica durant un
termini de trenta (30) dies mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de
Província de Tarragona núm. 94 de data 18/05/2017 i en el tauler d’anuncis de
la Casa Consistorial, respectivament.
Simultàniament es va sotmetre a
informació veïnal durant un termini de deu (10) dies.
Ni durant el tràmit d’informació pública ni durant el tràmit d’informació veïnal no
va presentar-se cap reclamació.
De conformitat amb el que estableix l’article 45 de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, el Ple de la
Corporació Municipal, en sessió ordinària de data 25 d’octubre de 2017, va
acordar formular la proposta de resolució de l’expedient d’activitat incoat a
instància de l’empresa “Hierros Altadill, SL”, en el sentit d’atorgar a la
peticionària la llicència ambiental sol·licitada, amb les condicions que consten
al mateix acord.
Dita proposta de resolució va ser comunicada a l’empresa promotora i al
Consell Comarcal de la Terra Alta, respectivament, perquè en el termini de
quinze dies poguessin presentar les al·legacions, documents i justificacions que
consideressin oportuns, tal com ho estableix l’article 46 de la Llei abans
esmentada.
Atès que no s’han presentat al·legacions per cap de les parts, ni s’han introduït
modificacions en el projecte, la proposta de resolució provisional ha esdevingut
definitiva automàticament i correspon elevar-la a l’òrgan municipal competent
perquè n’emeti la resolució;
De conformitat amb el que determinen els articles 47 a 50 de la Llei 20/2009,
de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Atorgar a l’empresa “Hierros Altadill, SL.”, amb CIF núm. B43202654, llicència ambiental per a un canvi no substancial de l’activitat
existent a la Ctra. N-420, km 803,177, TM de Gandesa, consistent en
disminució dels residus perillosos emmagatzemats,
modificació de les
quantitats i tipologies de residus a valoritzar i transferir, augment del consum
d’aigua de pou i d’energia elèctrica, ampliació dels tipus i quantitats de residus
RAEE’s i modificació de la taula de residus generats, per l’adaptació al RD
110/2015, sobre RAEE’s, amb les condicions següents (exp. d’activitat
núm. 15/2016):
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CONDICIONS QUE S’IMPOSEN A LA LLICÈNCIA AMBIENTAL:
D’acord amb l’informe emes per l’Agència Catalana de l’Aigua:
En relació al vector aigua, el canvi no suposa, respecte a la situació actual, cap
modificació substancial, ni en la quantitat d’aigües residuals generades, ni en la seva
qualitat, ni en la gestió de les mateixes.
Per la qual cosa segueixen vigents les condicions fixades en la llicència ambiental.
Tot i això, i considerant que s’indica que hi haurà un increment en el consum d’aigua
de pou (captació subterrània autoritzada per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
(CHE), a nom de José Altadill Clua, amb un cabal equivalent de 0,006 l/s i un volum
màxim anual de 100 m3 (expedient CHE 2010-P-440 i expedient ACA
UDPH2003004689), caldrà que es sol·liciti l’increment de cabal previst.
D’acord amb l’informe emès per l’Agència de Residus de Catalunya:
Informem favorablement sobre l’activitat de gestió de residus de l’empresa HIERROS
ALTADILL, SL del terme municipal de Gandesa i establim el compliment de les
condicions següents:
1. Activitat de gestió de residus
1.1. Les instal·lacions de l’activitat de gestió de residus han de ser les indicades en la
documentació tècnica avaluada.
1.2. Les activitats de gestió de residus corresponen a:
- A l’establiment de les parcel·les 13 i 16 del polígon 13:
- valorització de ferralla mitjançant classificació, cisallat i premsat (operació
R12)1
- descontaminació de vehicles fora d’ús, separació de peces i components, i
retirada de residus (operació R12)1
- valorització de cable mitjançant classificació i separació de les seves
fraccions (operació R12)1,
- desballestament de transformadors sense PCB’s perillosos i no perillosos
(operació R12)1,
- valorització de RAEE perillosos i no perillosos mitjançant classificació i
desmuntatge manual (operació R12)1,
- valorització de paper i cartró mitjançant classificació i posterior premsat en
bales (operació R12)1,
- valorització de filtres d’oli mitjançant premsat (operació R12)1,
- valorització d’envasos metàl·lics no perillosos mitjançant classificació
(operació R12)1,
- emmagatzematge i transferència de residus perillosos i no perillosos
(operacions R13, D15)1,
- A l’establiment de les parcel·les 70, 73 i 74 del polígon 12:
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-

recuperació de ferralla, mitjançant classificació, cisallat i premsat (operació
R12)1,
emmagatzematge i transferència de pneumàtics (operacions R13 i D15)1

1

D’acord amb la Ley 22/2011, de 28 de juliol, de residuos y suelos contaminados, les operacions indicades
corresponen a:
-

R12: intercanvi de residus per sotmetre'ls a qualsevol de les operacions esmentades entre R1 i R11
R13: emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions numerades de R1 a R12
D15: emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions numerades de D1 a D14

1.3. La capacitat de gestió anual i d’emmagatzematge de residus és la següent:
Residus a valoritzar (codi CER)

Capacitat
valorització
anual

VFU (160104*)
1.000 t/any
VFU descontaminats (160106)
1.000 t/any
Filtres d’oli (160107*)
10 t/any
Ferralla (120101, 120102, 120103, 120104, 160117,
160118, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405,
35.000 t/any
170406, 170407, 191001, 191002, 191202, 191203,
200140)
Cables (170411)
1.000 t/any
Fusta (030105, 030301, 150103, 170201, 191207,
80 t/any
200138)
Paper (030308, 191201, 200101)
20 t/any
Envasos metàl·lics (150104)
100 t/any
Transformadors sense PCB no perillosos (160214,
70 t/any
200136)
Transformadors sense PCB perillosos (160213*,
250 t/any
200135*)
RAEE no perillosos (codis CER d’acord amb la taula de la
178 t/any
prescripció nº1.4)
RAEE perillosos (codis CER d’acord amb la taula de la
268 t/any
prescripció nº1.4)

Capacitat
d’emmagatzematge
de residus abans de
tractament
3t
10 t
0,5 t
40 t
6t
3t
1t
2t
3t
3t
4,8 t
7t

La capacitat conjunta de residus a valoritzar és de 38.976 t/any i la capacitat
d’emmagatzematge de 83,3 t

Residus a transferir (codi CER)
Pneumàtics (160103)
Banals (200301, 200199)2
Piles i acumuladors (160604, 160605)
Vidre (101103, 101112, 160120, 170202, 191205,
200102)
Plàstics (020104, 070213, 120105, 160119, 170203,
191204, 200139)
Olis i greixos comestibles (200125)
Tòners no perillosos (080318)
Catalitzadors de vfu (160801, 160803)
Bateries (160601*, 160602*, 160603*, 200133*)

40

20 t/any
120 t/any
2 t/any

Capacitat
d’emmagatzematge de
residus abans de
transferir
1t
1t
1t

30 t/any

1t

20 t/any

1t

10 t/any
2 t/any
20 t/any
700 t/any

1t
0,2 t
1t
17 t

Capacitat
transferència
anual

Residus a transferir (codi CER)
Olis hidràulics, de motors, lubricants, de transmissió
(130101*, 130104*, 130105*, 130109*, 130110*,
130111*, 130112*, 130113*, 130204*, 130205*,
130206*, 130207*, 130208*)
Tòners perillosos (080317*)
Transformadors amb PCB perillosos (160209*,
160210*)
RAEE no perillosos (codis CER d’acord amb la taula
de la prescripció nº1.5)
RAEE perillosos (codis CER d’acord amb la taula de
la prescripció nº1.5)

Capacitat
transferència
anual

Capacitat
d’emmagatzematge de
residus abans de
transferir

100 t/any

7t

2 t/any

0,2 t

8 t/any

3t

22 t/any

1,2 t

130 t/any

8t

(2) es podran acceptar aquells residus d’origen municipal assimilables a industrials que no estiguin
adscrits a cap servei de recollida municipal obligatòria

La capacitat conjunta de residus a transferir és de 1.186 t/a i la capacitat màxima
d’emmagatzematge total és de 43,6 t
1.4. En relació amb la gestió dels RAEE a desmuntar:
1.4.1 Les operacions de gestió de RAEE són:
- R1201 Classificació, separació o agrupació de RAEE
- R1202 Desmuntatge de RAEE
- R1203 Separació dels diferents components dels RAEE, inclosa la retirada
de substàncies perilloses
1.4.2

S’ha de donar compliment de les condicions establertes al Reial Decret
estatal 110/215, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i
electrònics, i en especial cal:
- Complir les condicions de l’annex VIII.2 i annex XIII part G1.

1.4.3

S’ha de disposar, d’acord amb l’annex XIII part E.c, i d, de registre
d’entrades de RAEE segons codis LER-RAEE d’acord taula 1 del annex
VIII, i de l’arxiu cronològic.

1.4.4

S’haurà d’efectuar un projecte de proves d’acord amb l’article 37.5.

1.4.5

La capacitat de gestió anual i d’emmagatzematge és la següent:

Fracció de
Grups de
recollida tractament de RAEE

1
2

4

41

13* Aparells amb olis
en circuits o
condensadors
23 Monitors i
pantalles de LED
41* Grans aparells
amb components
perillosos

Codis LERRAEE

200135*-13*
160213-13*
200136-23
160214-23
200135*-41*
160213*-41*
160210*-41*
160212*-41*

Capacitat màxima
valorització anual

Capacitat màxima
emmagatzematge de
residus abans de
transferir

248 t/a de RAEE no
perillosos(3)

7,8 t de RAEE no
perillosos(3)

518 t/a de RAEE
perillosos(4)

10 t de RAEE
perillosos(4)

Fracció de
Grups de
recollida tractament de RAEE

5

42 Grans aparells
(resta)
51 Petits aparells
amb components
perillosos i piles
incorporades
52 Petits aparells
(resta)

6

61* Aparells
informàtics i de
telecomunicacions
petits amb
components
perillosos

Codis LERRAEE

Capacitat màxima
valorització anual

Capacitat màxima
emmagatzematge de
residus abans de
transferir

200136-42
160214-42
200135*-51*
160212*-51*
160213*-51*
200136-52
160214-52

200135*-61*

(3) s’inclouen els transformadors sense PCB no perillosos

(4) s’inclouen els transformadors sense PCB perillosos

1.5. En relació amb la gestió dels RAEE a transferir:
1.5.1. L’operació de gestió de RAEE és:
- R1301 Emmagatzematge de residus en l’àmbit de la recollida, que
inclogui les instal·lacions de transferència.
1.5.2. S’ha de donar compliment a les condicions establertes en el Reial decret
estatal 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i
electrònics, i per a les instal·lacions de recollida en especial, cal:
- Complir les condicions de l’annex VIII.1 del RD110/2015.
- Disposar d’un arxiu cronològic, d’acord amb la informació de l’annex XI
del RD110/2015.
1.5.3. S’ha de disposar d’un registre d’entrades i sortides específic per a
gestionar els RAEE.
1.5.4. S’ha de disposar d’una zona per a emmagatzemar els RAEE, que es
puguin destinar a la preparació per a la reutilització.
1.5.5. La capacitat de gestió anual i d’emmagatzematge és la següent:
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Fracció de Grups de tractament
recollida
de RAEE

Codis LERRAEE

11* Aparells amb CFC,
HCFC, HC, NH3
12* Aparells aire
condicionat
21* Monitors i
pantalles CRT
21* Monitors i
pantalles de CRT
22* Monitors i
pantalles no CRT, no
LED
31 Làmpades
descàrrega no LED i
fluorescents

200123*-11*
160211*-11*
200123*-12*
160211*-12*
200135*-21*
160213*-21*
200135*-21*
160213*-21*

1

2

3

32 Làmpades LED

7

71 Panells fotovoltaics
(Ex.: Si)
72* Panells
fotovoltaics perillosos
(Ex.: CdTe)

200135*-22*
160213*-22*
200121*-31*

Capacitat màxima
transferència
anual

Capacitat màxima
emmagatzematge de
residus abans de
transferir

22 t/a de RAEE no
perillosos

1,2 t de RAEE no
perillosos

138 t/a de RAEE
perillosos(5)

11 t de RAEE
perillosos(5)

200136-32
160214-32
160214-71
160213*-72*

(5) s’inclouen els transformadors amb PCB perillosos

1.6. Els residus a recepcionar i els generats s’han d’emmagatzemar exclusivament a
les zones habilitades, segons el projecte presentat. Aquestes zones han d’estar en
correcte estat d’ordre i manteniment.
1.7. Les zones pròximes a la planta s’han de mantenir netes.
1.8. Els residus perillosos s’han d’emmagatzemar sota cobert.
1.9. Els residus líquids s’han d’emmagatzemar en zona pavimentada que disposi d’un
sistema de recollida dels possibles vessaments.
1.10. D’acord amb les vies de gestió fixades en el Catàleg de Residus de Catalunya, la
gestió dels olis minerals usats haurà de ser amb gestors autoritzats per a la
valorització material (regeneració), inclosa a la via R9 (“Regeneración u otro
nuevo empleo de aceites”) d’acord amb la Ley 22/2011, de Residuos y suelos
contaminados.
1.11. Les bateries s’hauran d’emmagatzemar amb tot el seu contingut líquid, sota
cobert, ordenadament en contenidors estancs o en palets, de forma que no es
vessin els líquids que contenen.
1.12. Els residus que contenen PCB s’hauran d’emmagatzemar en àrees delimitades de
forma diferenciada de la resta de residus i degudament senyalitzades. Aquests
residus han d’estar emmagatzemats sota cobert i etiquetats d’acord amb la
normativa específica aplicable i hauran de disposar d’un sistema de recollida de
possibles vessaments.
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1.13. L’acceptació i la recepció dels residus, i la gestió dels residus generats s’han
d’ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre
procediments de gestió de residus.
1.14. Pel que fa referència a la gestió dels vehicles fora d’ús:
- L’establiment ha de complir els requisits tècnics i les operacions de
descontaminació i tractament establertes en els annexes II.2 i IV del Reial
decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva útil (RD
20/2017).
- Els VFU s’han de descontaminar en un termini màxim de 30 dies d’acord amb
l’article 6.2 del RD 20/2017.
- L’establiment ha de donar compliment als objectius de reutilització, reciclatge i
valorització indicats a l’article 8.1 del RD 20/2017.
- L’establiment ha d recuperar i comercialitzar peces i components amb els
percentatges indicats a l’article 8.2 del RD 20/2017.
- L’establiment ha de complir els requisits tècnics d’emmagatzematge establerts
a l’annex del RD1619/2005, de 30 de setembre, sobre gestió de pneumàtics
fora d’ús.
1.15. D’acord amb la periodicitat indicada a la disposició addicional segona del Real
Decreto 952/97, l’empresa haurà de presentar a l’Agència de Residus de
Catalunya, els corresponents estudis de minimització dels residus perillosos.
1.16. El funcionament de la instal·lació identificada com a CRT de residus haurà de
donar compliment a les següents condicions:
- Els residus recepcionats únicament podran ser classificats, condicionats i
emmagatzemats. Només es podran agrupar, en un tanc o recipients de volum
més gran, aquells residus que siguin de la mateixa tipologia i que
individualment compleixin els criteris per ser tractats per la via de gestió final.
- Cadascuna de les àrees d’emmagatzematge disposarà de sistemes per la
recollida de possibles vessaments. Aquests sistemes de recollida no es podran
connectar a cap sistema de desguàs (hauran de ser arquetes cegues, cubetes
de retenció....).
- El temps màxim d’emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis
mesos, i s’hauran d’emmagatzemar en zona pavimentada i sota cobert.
- Sens perjudici de les condicions de seguretat que han de complir aquestes
instal·lacions, les zones d’emmagatzematge es mantindran ordenades i
totalment accessibles. Els residus s’emmagatzemaran agrupats per tipologies i
en envasos en bones condicions. Cada envàs disposarà d’una etiqueta on
s’indiqui: la tipologia i la data d’entrada del residu al CRT.
- S’haurà de disposar d’un registre específic que permeti la traçabilitat de la
gestió dels residus consistent en:
per cada residu d’entrada:
- codi CER i descripció del residu,
- data de entrada,
- productor (nom i codi P)
- quantitat,
- tipus envàs,
- FS, FA, Transportista,.
per cada residu de sortida
- codi CER i descripció del residu,
- data de sortida,
- FS, FA, Transportista,
- gestor destí (nom i codi E) i via de tractament prevista
- quantitat
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aquests registres hauran d’estar relacionats, de forma que per cada residu
d’entrada s’identifiqui el residu de sortida.
2. Obligacions com a gestor de residus
2.1 L’empresa ha de disposar d’un llibre de registre, en el qual hi ha d’incloure
l'evolució i les incidències (partides de residus rebutjades...) en el temps de
l'explotació, el productor o l’origen, la quantitat dels residus recepcionats a la
planta i la línia de tractament assignada, així com els residus no aprofitables o
produïts en les seves instal·lacions i especificar-hi el tipus, la quantitat, i la
destinació.
2.2 L’empresa ha d'acreditar una assegurança de responsabilitat civil que inclogui la
protecció per danys accidentals al medi ambient, per un import mínim de cent
setanta-cinc mil (175.000) euros.
Anualment s'haurà de presentar a l’ARC el rebut corresponent al pagament de la
pòlissa de responsabilitat civil.
L’empresa ha de comunicar a l’ARC el nom de la companyia asseguradora i el
número de la pòlissa.
2.3 Per garantir el compliment de les obligacions adquirides en relació amb el
desenvolupament de l'activitat l’empresa ha de disposar d’una fiança2 dipositada
de trenta-un mil quatre-cents tres euros amb seixanta cèntims (31.403,6 €).
La fiança constituïda s’ha d’actualitzar periòdicament, d'acord amb l'índex de
preus al consum de l'Institut Nacional d'Estadística, previ requeriment de l’ARC.
La devolució de la fiança requereix, primer, una declaració prèvia del titular de
l’autorització, conforme renuncia a seguir exercint la seva activitat de gestió de
residus i, segon, l’emissió d’un dictamen d’una entitat col·laboradora de
l’Administració, en el qual es certifiqui el sanejament de la instal·lació i zona de
treball.
2.4 L’empresa haurà de nomenar una persona encarregada de l’activitat de gestió de
residus, i comunicar a l’Agència de Residus de Catalunya el seu nom.
3.

Controls

3.1 Control específic
En el control específic cal comprovar:
- Que el dipòsit soterrat per a l’emmagatzematge dels residus d’olis hidràulics i olis
lubricants de motor s’ha substituït per un altre situat en superfície o bé que es
disposa d’un sistema per a la detecció de qualsevol fuita d’aquest dipòsit.
- El que fa referència a l’activitat de transferència de RAEE i, en particular, el
compliment de les prescripcions número 1.4 i 1.5 d’aquest informe.
3.2 Controls periòdics
En general s’hauran de comprovar els aspectes del projecte i les condicions de la
Resolució que fan referència als residus, i en particular s’hauran d’efectuar les
següents comprovacions:
2

Aquesta fiança ja està dipositada a l’Agència de Residus de Catalunya
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- Adequació de les instal·lacions (equips, zones d’emmagatzematge, processos,
límits establiment,....) a les indicades en el projecte autoritzat,
- Que el tipus i quantitats de residus que es recepcionen són els indicats en
l’autorització,
- Comprovar que els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen d’acord
amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la
documentació de control,
- Que les zones d’emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus
recepcionats, s’adeqüen a les indicades a l’autorització,
- Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de
residus recepcionats i produïts, són les previstes i estan en bon estat d’ús,
- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge i de
tractament de residus,
- Disponibilitat i correcta utilització del llibre de registre d’entrades i sortides de
residus,
- Vigència de l’assegurança de responsabilitat civil que inclou la protecció per danys
accidentals al medi ambient,
- Que el nom de la persona encarregada de l’activitat de gestió de residus, està
comunicat a l’Administració.
4.

Inscripció al Registre General de Persones Gestores de Residus de
Catalunya

L’Agència de Residus de Catalunya modificarà la inscripció de l’activitat en el Registre
general de persones gestores de residus de Catalunya quan es disposi de la llicència
ambiental, s’hagi efectuat el control amb caràcter favorable, i s’acreditin les condicions
i obligacions que ha de complir l’empresa com a gestor de residus.
D’acord amb l’informe emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat, Serveis
Territorials a les Terres de l’Ebre, Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre:
4.1. Emissions a l’atmosfera
4.1.1. Límits d’emissió
Focus núm. 1 i 2
Contaminant
SO2

Generadors 1 i 2
Límit d’emissió (1)
180 mg/Nm3

Mètode de mesura
UNE-EN 14791 o
UNE 77216 o UNE 77226
NOx (expressats com a 4.000 mg/Nm3
IT-AT-22 (2) o UNE-EN
NO2)
14792 o EPA 7
CO
650 mg/Nm3
IT-AT-22 (2) o UNE-EN
15058
Opacitat
5 Bacharach
ASTM-D2156-94
(1) Límits d'emissió referits a un contingut d’oxigen del 5% i a les següents condicions:
T=273 K, P=101,3 kPa, gas sec.
(2) IT-AT-22 Instrucció tècnica del Servei de Vigilància i Control de l'Aire per a la
mesura automàtica de gasos de combustió en instal·lacions de combustió que es
pot consultar a la web del Departament de Territori i Sostenibilitat.
(3)
− Els mètodes de mesurament indicats són els considerats més adients en el
moment d'emetre aquesta resolució. Si en un futur s'adopten normes EN o UNE,
l'àmbit d'aplicació de les quals incloguin instal·lacions d'aquest tipus, s'hauran
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d'utilitzar aquests mètodes per a la realització dels corresponents controls prèvia
autorització per escrit del Servei de Vigilància i Control de l'Aire.
−

Per avaluar el compliment dels valors límit d’emissió se seguirà la instrucció
tècnica IT-AT-19 de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

4.1.2. Condicions generals
−

S’haurà de donar compliment a les Instruccions Tècniques del Servei de Vigilància
i Control de l’Aire en allò que pugui ser d’aplicació a l’activitat autoritzada en relació
amb les emissions a l’atmosfera.

−

Els focus emissors a l'atmosfera han de ser de l'alçada suficient per a garantir una
òptima dispersió dels contaminants a l'atmosfera i estar adequats per a la presa de
mostres segons el que s'estableix a l’article 7 del Reial decret 100/2011, de 28 de
gener, pel qual s’actualitza el catàleg d’activitats potencialment contaminants de la
atmosfera i s’estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació i a la
instrucció tècnica de la Direcció General IT-AT-002 per al condicionament de focus
emissors a l’atmosfera per a la realització de mesuraments d’emissió.

−

Els accessos i plataformes de treball als punts de mostreig hauran de complir allò
que estableix el Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball [«BOE» núm. 97,
de 23.04.1997].

−

Tots els focus emissors a l’atmosfera han d’estar registrats electrònicament
mitjançant l’aplicació de Llibres de Registre Electrònics de Focus Emissors del
Departament de Territori i Sostenibilitat de manera que indiquin les condicions de
funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquesta Resolució. Aquests
llibres han de contenir la informació actualitzada i en ells s’han d’anotar dades
relatives a la identificació de cada activitat, de cada focus emissor, i del seu
funcionament, emissions, incidències, controls i inspeccions, així com, els resultats
de tots els mesuraments que s’hi efectuïn. El número del llibre de registre s’ha
d’indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificativa, placa o
retolador permanent.

−

En cas de focus d’emissió no sistemàtica, tal com es defineix al Reial Decret
100/2011 de 28 de gener, no seran objecte de mesurament de les seves emissions
a l’atmosfera. L’empresa haurà de portar un registre del temps de funcionament
anual d’aquests focus. En cas que l’emissió sigui intermitent, s’haurà de fer constar
també el número de vegades anual que s’emet, així com la duració individual de
cada emissió.

−

D’acord amb el Reial decret 100/2011, de 28 de gener, i segons la incidència
ambiental de cada focus, s’aplicarà la periodicitat de mesurament següent:
Número
registre
—
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de

Focus

Classificació
CAPCA

Generador 2

C 03010303

Periodicitat
de
mesurament de les
emissions
Cada 5 anys

Els mesuraments de contaminants a l’atmosfera s’efectuaran d’acord amb les
instruccions Tècniques de la DGQACC per part d’una Entitat Ambiental de Control. Els
resultats d’aquests mesuraments es comunicaran al Servei de Vigilància i Control de
l’Aire de la DGQACC.
4.2. Gestió de les aigües residuals
4.2.1. Emissió a les aigües (abocament a l’EDAR de Gandesa)
Núm. Focus: 1
Descripció: Aigües residuals sanitàries
Destí: EDAR de Gandesa via camió cisterna
Cabal màxim anual: 50 m3/any
−

L’abocament té un caràcter puntual.

−

Per admetre l’abocament, s’haurà de presentar, prèviament, a la direcció de les
instal·lacions de l’estació depuradora l’imprès vigent de fulls de seguiment per al
transport i acceptació d’aigües residuals per via de camió cisterna.

−

En congruència amb el que disposa l’article 16 del Reglament de Serveis públics
regulador d’abocaments d’aigües residuals, l’abocament de la càrrega del camió
cisterna en l’estació depuradora d’aigües residuals únicament s’admetrà en el cas
que no comporti una variació aplicable en el rendiment d’aquesta i respectant en
qualsevol cas, els límits d’abocament al medi natural receptor.

−

L’abocament ha de respectar les prohibicions i limitacions establertes als annexos I
i II del Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat per Decret 130/2003
de 13 de maig, sense perjudici del que disposa l’article 16 d’aquesta norma
respecte del buidat de fosses sèptiques.

−

Caldrà avisar prèviament al cap de la planta de l’EDAR abans d’efectuar cap
transport per triar el moment més adient que no afecti negativament a l’EDAR.

−

El buidat s’haurà d’efectuar en el punt que indiqui el cap de planta i en tot moment
se seguiran les seves instruccions.

−

Aquesta autorització es pot revocar en cas de detectar-se elements que puguin
afectar negativament a l’EDAR: sorres excessives, pedres, objectes gruixuts o
abocaments no estrictament domèstics.

−

Si per motius de saturació no es poguessin abocar a l’EDAR prevista es podrien
redirigir a l’EDAR més convenient.

−

No s’acceptaran residus de separadors de greixos.

−

Durant els controls que fixi l’administració s’haurà de comprovar la correcta
vigència del contracte amb el transportista o gestor autoritzat.

−

El transportista està obligat a acceptar les normes següents:
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Queda prohibit iniciar l’abocament sense la presència i l’autorització del
personal de la planta depuradora designada.
Correspon al personal de la planta depuradora la manipulació dels elements de
la instal·lació de recepció.
La descàrrega de la cisterna es farà per gravetat; queda prohibida la utilització
d’elements mecànics per accelerar la descàrrega.
Mentre duri la descàrrega, els transportista haurà de ser-hi present i seguirà en
tot moment les instruccions del personal, tant pel que fa al ritme de buidatge,
com per a la presa de mostres.
És obligació del transportista mantenir els accessos i la zona de descàrrega en
perfectes condicions de neteja.
Són responsabilitat del transportista els desperfectes o danys que pugui
ocasionar dins el recinte de la planta. La velocitat màxima de circulació estarà
limitada a 20 km/hora.
−

Atès que no s’ha pogut avaluar cap analítica, abans de realitzar el primer transport,
s’haurà de justificar davant del responsable de la planta de l’EDAR de Gandesa, la
qualitat de l’aigua, mitjançant la presentació de l’analítica corresponent, que haurà
de complir amb les prohibicions de l’Annex I del Decret 130/2003, de 13 de maig,
no quedant sotmès a les limitacions del bloc 1 de l’Annex II del citat Decret, pel que
fa a la DQOnd, DBO5, matèries en suspensió i sulfurs. D’una altra banda el
buidatge i transport es realitzarà mitjançant un transportista autoritzat per l’Agència
de Residus de Catalunya.

−

L’interessat haurà de comunicar al responsable de la planta de l’EDAR aquesta
autorització, perquè en prengui coneixement i per als efectes escaients.

4.2.2. Emissió a les aigües (abocaments al riu Sec)
−

L’activitat haurà de disposar de l’autorització d’abocament a llera atorgada per
l’organisme de conca.

4.3. Gestió de residus
4.3.1. Activitat de gestió de residus
−

Les instal·lacions de l’activitat de gestió de residus han de ser les indicades en la
documentació tècnica avaluada.

−
-

Les activitats de gestió de residus corresponen a:
A l’establiment de les parcel·les 13 i 16 del polígon 13:
- valorització de ferralla mitjançant classificació, cisallat i premsat (operació
R12)3

3

D’acord amb la Ley 22/2011, de 28 de juliol, de residuos y suelos contaminados, les operacions
indicades corresponen a:
-
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R12: intercanvi de residus per sotmetre'ls a qualsevol de les operacions esmentades entre R1 i R11
R13: emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions numerades de R1 a R12
D15: emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions numerades de D1 a D14

-

-

−

descontaminació de vehicles fora d’ús, separació de peces i components, i
retirada de residus (operació R12)1
- valorització de cable mitjançant classificació i separació de les seves
fraccions (operació R12)1,
- desballestament de transformadors sense PCB’s perillosos i no perillosos
(operació R12)1,
- valorització de RAEE perillosos i no perillosos mitjançant classificació i
desmuntatge manual (operació R12)1,
- valorització de paper i cartró mitjançant classificació i posterior premsat en
bales (operació R12)1,
- valorització de filtres d’oli mitjançant premsat (operació R12)1,
- valorització d’envasos metàl·lics no perillosos mitjançant classificació
(operació R12)1,
- emmagatzematge i transferència de residus perillosos i no perillosos
(operacions R13, D15)1,
A l’establiment de les parcel·les 70, 73 i 74 del polígon 12:
- recuperació de ferralla, mitjançant classificació, cisallat i premsat (operació
R12)1,
- emmagatzematge i transferència de pneumàtics (operacions R13 i D15)1
La capacitat de gestió anual i d’emmagatzematge de residus és la següent:

Residus a valoritzar (codi CER)
VFU (160104*)
VFU descontaminats (160106)
Filtres d’oli (160107*)
Ferralla (120101, 120102, 120103, 120104,
160117, 160118, 170401, 170402, 170403,
170404, 170405, 170406, 170407, 191001,
191002, 191202, 191203, 200140)
Cables (170411)
Fusta (030105, 030301, 150103, 170201,
191207, 200138)
Paper (030308, 191201, 200101)
Envasos metàl.lics (150104)
Transformadors sense PCB no perillosos
(160214, 200136)
Transformadors sense PCB perillosos (160213*,
200135*)

50

Capacitat
Capacitat
d’emmagatzematge
valorització
de residus abans de
anual
tractament
1.000 t/any 3 t
1.000 t/any 10 t
10 t/any
0,5 t
35.000 t/any 40 t
1.000 t/any

6t

80 t/any

3t

20 t/any
100 t/any

1t
2t

70 t/any

3t

250 t/any

3t

Residus a valoritzar (codi CER)

Capacitat
Capacitat
d’emmagatzematge
valorització
de residus abans de
anual
tractament

RAEE no perillosos (codis CER d’acord amb la
178 t/any
taula de la prescripció nº1.4)
RAEE perillosos (codis CER d’acord amb la taula
268 t/any
de la prescripció nº1.4)

4,8 t
7t

La capacitat conjunta de residus a valoritzar és de 38.976 t/any i la capacitat
d’emmagatzematge de 83,3 t

Residus a transferir (codi CER)
Pneumàtics (160103)
Banals (200301, 200199)2
Piles i acumuladors (160604, 160605)
Vidre (101103, 101112, 160120, 170202,
191205, 200102)
Plàstics (020104, 070213, 120105, 160119,
170203, 191204, 200139)
Olis i greixos comestibles (200125)
Tòners no perillosos (080318)
Catalitzadors de vfu (160801, 160803)
Bateries (160601*, 160602*, 160603*, 200133*)
Olis hidràulics, de motors, lubricansts, de
transmissió (130101*, 130104*, 130105*,
130109*, 130110*, 130111*, 130112*, 130113*,
130204*, 130205*, 130206*, 130207*, 130208*)
Tòners perillosos (080317*)
Transformadors amb PCB perillosos (160209*,
160210*)
RAEE no perillosos (codis CER d’acord amb la
taula de la prescripció nº1.5)
RAEE perillosos (codis CER d’acord amb la
taula de la prescripció nº1.5)

Capacitat
Capacitat
d’emmagatzematge
transferència
de residus abans de
anual
transferir
20 t/any
1t
120 t/any
1t
2 t/any
1t
30 t/any

1t

20 t/any

1t

10 t/any
2 t/any
20 t/any
700 t/any

1t
0,2 t
1t
17 t

100 t/any

7t

2 t/any

0,2 t

8 t/any

3t

22 t/any

1,2 t

130 t/any

8t

(2) es podran acceptar aquells residus d’origen municipal assimilables a industrials que
no estiguin adscrits a cap servei de recollida municipal obligatòria
La capacitat conjunta de residus a transferir és de 1.186 t/a i la capacitat màxima
d’emmagatzematge total és de 43,6 t
−

En relació amb la gestió dels RAEE a desmuntar:

-

Les operacions de gestió de RAEE són:
- R1201 Classificació, separació o agrupació de RAEE
- R1202 Desmuntatge de RAEE
- R1203 Separació dels diferents components dels RAEE, inclosa la retirada
de substàncies perilloses
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-

S’ha de donar compliment de les condicions establertes al Reial Decret estatal
110/215, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics, i en
especial cal:
- Complir les condicions de l’annex VIII.2 i annex XIII part G1.

-

S’ha de disposar, d’acord amb l’annex XIII part E.c, i d, de registre d’entrades de
RAEE segons codis LER-RAEE d’acord taula 1 del annex VIII, i de l’arxiu
cronològic.

-

S’haurà d’efectuar un projecte de proves d’acord amb l’article 37.5.

-

La capacitat de gestió anual i d’emmagatzematge és la següent:

Fracció de Grups
de Codis
recollida
tractament de RAEE RAEE

1
2

4

5

6

Capacitat
LER- màxima
valorització
anual

13* Aparells amb olis
200135*-13*
en
circuits
o
160213-13*
condensadors
23
Monitors
i 200136-23
pantalles de LED
160214-23
200135*-41*
41* Grans aparells
160213*-41*
amb
components
160210*-41*
perillosos
160212*-41*
42 Grans aparells 200136-42
(resta)
160214-42
51 Petits aparells
200135*-51*
amb
components
160212*-51*
perillosos
i
piles
160213*-51*
incorporades
52 Petits aparells 200136-52
(resta)
160214-52
61*
Aparells
informàtics
i
de
telecomunicacions
200135*-61*
petits
amb
components
perillosos

Capacitat màxima
emmagatzematge
de residus abans de
transferir

248 t/a de
RAEE
no 7,8 t de RAEE no
perillosos(3) perillosos(3)
518 t/a de 10 t de RAEE
RAEE
perillosos(4)
(4)
perillosos

(3) s’inclouen els transformadors sense PCB no perillosos
(4) s’inclouen els transformadors sense PCB perillosos
−

En relació amb la gestió dels RAEE a transferir:

-

L’operació de gestió de RAEE és:
- R1301 Emmagatzematge de residus en l’àmbit de la recollida, que inclogui
les instal·lacions de transferència.

-

S’ha de donar compliment a les condicions establertes en el Reial decret estatal
110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics, i per a les
instal·lacions de recollida en especial, cal:
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-

Complir les condicions de l’annex VIII.1 del RD110/2015.
Disposar d’un arxiu cronològic, d’acord amb la informació de l’annex XI del
RD110/2015.

-

S’ha de disposar d’un registre d’entrades i sortides específic per a gestionar els
RAEE.

-

S’ha de disposar d’una zona per a emmagatzemar els RAEE, que es puguin
destinar a la preparació per a la reutilització.

-

La capacitat de gestió anual i d’emmagatzematge és la següent:
Capacitat
LER- màxima
transferènci
a anual
200123*-11*
160211*-11*
200123*-12*
160211*-12*
200135*-21*
160213*-21*
200135*-21*
160213*-21*
22 t/a de
RAEE
no
200135*-22*
perillosos
160213*-22*

Fracció de Grups de tractament Codis
recollida
de RAEE
RAEE

1

2

3

7

11* Aparells amb CFC,
HCFC, HC, NH3
12*
Aparells
aire
condicionat
21*
Monitors
i
pantalles CRT
21*
Monitors
i
pantalles de CRT
22*
Monitors
i
pantalles no CRT, no
LED
31
Làmpades
descàrrega no LED i 200121*-31*
fluorescents
200136-32
32 Làmpades LED
160214-32
71 Panells fotovoltaics
160214-71
(Ex.: Si)
72*
Panells
fotovoltaics perillosos 160213*-72*
(Ex.: CdTe)

Capacitat màxima
emmagatzematge
de residus abans de
transferir

1,2 t de RAEE no
perillosos

138 t/a de 11 t de
RAEE
perillosos(5)
(5)
perillosos

RAEE

(5) s’inclouen els transformadors amb PCB perillosos
−

Els residus a recepcionar i els generats s’han d’emmagatzemar exclusivament a
les zones habilitades, segons el projecte presentat. Aquestes zones han d’estar en
correcte estat d’ordre i manteniment.

−

Les zones pròximes a la planta s’han de mantenir netes.

−

Els residus perillosos s’han d’emmagatzemar sota cobert.

−

Els residus líquids s’han d’emmagatzemar en zona pavimentada que disposi d’un
sistema de recollida dels possibles vessaments.
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−

D’acord amb les vies de gestió fixades en el Catàleg de Residus de Catalunya, la
gestió dels olis minerals usats haurà de ser amb gestors autoritzats per a la
valorització material (regeneració), inclosa a la via R9 (“Regeneración u otro nuevo
empleo de aceites”) d’acord amb la Ley 22/2011, de Residuos y suelos
contaminados.

−

Les bateries s’hauran d’emmagatzemar amb tot el seu contingut líquid, sota cobert,
ordenadament en contenidors estancs o en palets, de forma que no es vessin els
líquids que contenen.

−

Els residus que contenen PCB s’hauran d’emmagatzemar en àrees delimitades de
forma diferenciada de la resta de residus i degudament senyalitzades. Aquests
residus han d’estar emmagatzemats sota cobert i etiquetats d’acord amb la
normativa específica aplicable i hauran de disposar d’un sistema de recollida de
possibles vessaments.

−

L’acceptació i la recepció dels residus, i la gestió dels residus generats s’han
d’ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre
procediments de gestió de residus.

−

Pel que fa referència a la gestió dels vehicles fora d’ús:

-

L’establiment ha de complir els requisits tècnics i les operacions de
descontaminació i tractament establertes en els annexes II.2 i IV del Reial decret
20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva útil (RD 20/2017).

-

Els VFU s’han de descontaminar en un termini màxim de 30 dies d’acord amb
l’article 6.2 del RD 20/2017.

-

L’establiment ha de donar compliment als objectius de reutilització, reciclatge i
valorització indicats a l’article 8.1 del RD 20/2017.

-

L’establiment ha d recuperar i comercialitzar peces i components amb els
percentatges indicats a l’article 8.2 del RD 20/2017.

-

L’establiment ha de complir els requisits tècnics d’emmagatzematge establerts a
l’annex del RD1619/2005, de 30 de setembre, sobre gestió de pneumàtics fora
d’ús.

−

D’acord amb la periodicitat indicada a la disposició addicional segona del Real
Decreto 952/97, l’empresa haurà de presentar a l’Agència de Residus de
Catalunya, els corresponents estudis de minimització dels residus perillosos.

−

El funcionament de la instal·lació identificada com a CRT de residus haurà de
donar compliment a les següents condicions:

-

Els residus recepcionats únicament podran ser classificats, condicionats i
emmagatzemats. Només es podran agrupar, en un tanc o recipients de volum més
gran, aquells residus que siguin de la mateixa tipologia i que individualment
compleixin els criteris per ser tractats per la via de gestió final.
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-

Cadascuna de les àrees d’emmagatzematge disposarà de sistemes per la recollida
de possibles vessaments. Aquests sistemes de recollida no es podran connectar a
cap sistema de desguàs (hauran de ser arquetes cegues, cubetes de retenció....).

-

El temps màxim d’emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis
mesos, i s’hauran d’emmagatzemar en zona pavimentada i sota cobert.

-

Sens perjudici de les condicions de seguretat que han de complir aquestes
instal·lacions, les zones d’emmagatzematge es mantindran ordenades i totalment
accessibles. Els residus s’emmagatzemaran agrupats per tipologies i en envasos
en bones condicions. Cada envàs disposarà d’una etiqueta on s’indiqui: la tipologia
i la data d’entrada del residu al CRT.

-

S’haurà de disposar d’un registre específic que permeti la traçabilitat de la gestió
dels residus consistent en:

- per cada residu d’entrada:
- codi CER i descripció del residu,
- data de entrada,
- productor (nom i codi P)
- quantitat,
- tipus envàs,
- FS, FA, Transportista,.
- per cada residu de sortida
- codi CER i descripció del residu,
- data de sortida,
- FS, FA, Transportista,
- gestor destí (nom i codi E) i via de tractament prevista
- quantitat
aquests registres hauran d’estar relacionats, de forma que per cada residu d’entrada
s’identifiqui el residu de sortida.
4.3.2. Obligacions com a gestor de residus
−

L’empresa ha de disposar d’un llibre de registre, en el qual hi ha d’incloure
l'evolució i les incidències (partides de residus rebutjades...) en el temps de
l'explotació, el productor o l’origen, la quantitat dels residus recepcionats a la planta
i la línia de tractament assignada, així com els residus no aprofitables o produïts en
les seves instal·lacions i especificar-hi el tipus, la quantitat, i la destinació.

−

L’empresa ha d'acreditar una assegurança de responsabilitat civil que inclogui la
protecció per danys accidentals al medi ambient, per un import mínim de cent
setanta-cinc mil (175.000) euros.

−

Anualment s'haurà de presentar a l’ARC el rebut corresponent al pagament de la
pòlissa de responsabilitat civil.

−

L’empresa ha de comunicar a l’ARC el nom de la companyia asseguradora i el
número de la pòlissa.
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−

Per garantir el compliment de les obligacions adquirides en relació amb el
desenvolupament de l'activitat l’empresa ha de disposar d’una fiança4 dipositada
de trenta-un mil quatre-cents tres euros amb seixanta cèntims (31.403,6 €).

−

La fiança constituïda s’ha d’actualitzar periòdicament, d'acord amb l'índex de preus
al consum de l'Institut Nacional d'Estadística, previ requeriment de l’ARC.

−

La devolució de la fiança requereix, primer, una declaració prèvia del titular
l’autorització, conforme renuncia a seguir exercint la seva activitat de gestió
residus i, segon, l’emissió d’un dictamen d’una entitat col·laboradora
l’Administració, en el qual es certifiqui el sanejament de la instal·lació i zona
treball.

−

L’empresa haurà de nomenar una persona encarregada de l’activitat de gestió de
residus, i comunicar a l’Agència de Residus de Catalunya el seu nom.

de
de
de
de

4.3.3. Controls
Control específic
En el control específic cal comprovar:
- Que el dipòsit soterrat per a l’emmagatzematge dels residus d’olis hidràulics i
olis lubricants de motor s’ha substituït per un altre situat en superfície o bé que
es disposa d’un sistema per a la detecció de qualsevol fuita d’aquest dipòsit.
- El que fa referència a l’activitat de transferència de RAEE i, en particular, el
compliment de les prescripcions número 1.4 i 1.5 d’aquest informe.
Controls periòdics
En general s’hauran de comprovar els aspectes del projecte i les condicions de la
Resolució que fan referència als residus, i en particular s’hauran d’efectuar les
següents comprovacions:
- Adequació de les instal·lacions (equips, zones d’emmagatzematge, processos,
límits establiment,....) a les indicades en el projecte autoritzat,
- Que el tipus i quantitats de residus que es recepcionen són els indicats en
l’autorització,
- Comprovar que els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen
d’acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la
vigència de la documentació de control,
- Que les zones d’emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus
recepcionats, s’adeqüen a les indicades a l’autorització,
- Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de
residus recepcionats i produïts, són les previstes i estan en bon estat d’ús,
- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge i de
tractament de residus,
- Disponibilitat i correcta utilització del llibre de registre d’entrades i sortides de
residus,
- Vigència de l’assegurança de responsabilitat civil que inclou la protecció per
danys accidentals al medi ambient,
- Que el nom de la persona encarregada de l’activitat de gestió de residus, està
comunicat a l’Administració.

4

Aquesta fiança ja està dipositada a l’Agència de Residus de Catalunya
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4.3.4. Inscripció al Registre General de Persones Gestores de Residus de Catalunya
L’Agència de Residus de Catalunya modificarà la inscripció de l’activitat en el Registre
general de persones gestores de residus de Catalunya quan es disposi de la llicència
ambiental, s’hagi efectuat el control amb caràcter favorable, i s’acreditin les condicions
i obligacions que ha de complir l’empresa com a gestor de residus.

SEGON: Determinar que la present llicència s’atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l’exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de les taxes municipal a satisfer la titular de la
llicència atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals aplicables.
QUART: Notificar la present resolució a l’empresa interessada i comunicar-la
al Consell Comarcal de la Terra Alta, per al seu coneixement i als efectes
escaients.
CINQUÈ:
Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació
Municipal en la primera sessió ordinària que aquest celebri, per a la seva
ratificació.
SISÈ:
Ratificar íntegrament la Resolució de l’Alcaldia-Presidència de data
20/12/2017, dictada en el mateix sentit.
14) Proposta de l’Alcaldia sobre imposició i ordenació de les
contribucions especials per les obres de “Recuperació de la zona
delimitada pels carrers d’Horta, Santa Maria i la Presó”.
El Sr. Alcalde va exposar que s’havia d’endegar l’expedient de contractació de
les obres de “Recuperació de la zona delimitada pels carrers d’Horta, Santa
Maria i la Presó”, incloses en el Pressupost Municipal de l’exercici 2018 i
subvencionades per la Diputació de Tarragona, dins del Pla d’Acció Municipal
2017. Va dir que segons el pla de finançament d’inversions incorporat al
mateix pressupost de 2018, una part de l’actuació esmentada es finançava
amb contribucions especials i que en concordança amb les previsions del
pressupost aprovat, proposava al Ple la imposició i ordenació de contribucions
especials en els termes següents:
-Cost de l'obra:

345.648,47€ (segons projecte) 100%

-Subvenció PAM-2017

217.077,00€

-Part no subvencionada: 128.571,47€ (*)

-Total:……………………..345.648,47€
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*) Finançament part no subvencionada: 128.571,47€
-Contribucions Especials,
60% de 128.571,47€:........77.142,88€
-Fons propis Ajuntament,
40% de 128.571,47€.........51.428,59€
____________________________________________________________________________
-Total:…………………….128.571,47€
-Contribucions Especials:
-Mòdul de repartiment CCEE: metres lineals de façana.

Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció;
Vistos els articles 22.2e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, 15 a 19 i 28 a 37 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’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de contribucions
especials per les obres de “Recuperació de la zona delimitada pels carrers
d’Horta, Santa Maria i de la Presó”, a Gandesa en els termes següents:
-Cost de l'obra:

201.409,65€

-Subvencions:

140.986,76€

-Cost que suporta l'Ajuntament:

60.422,89€

-Import a recaptar en concepte
de CCEE:

36.253,73€

(equivalent al 60,00 per 100 del cost que suporta l'Ajuntament)
-Mòdul de repartiment: Metres lineals de façana.
-Subjectes Passius: Els propietaris dels immobles afectats per les obres,
segons relació obrant a l'expedient.
SEGON: Determinar que de conformitat el que estableix l'article 31.3 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, el cost de l'obra té caràcter de mera
previsió, si el cost real fos superior al previst, es tindrà en consideració aqueix
darrer a efectes de calcular les quotes corresponents a les contribucions
especials.
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TERCER: Sotmetre el present acord a informació pública durant un termini de
trenta dies, durant el qual els interessats podran examinar l'expedient a la
Secretaria Municipal i presentar les reclamacions que considerin oportunes
davant del Ple de la Corporació.
QUART: Determinar que durant el període d'exposició pública de l'acord, els
propietaris o titulars afectats per la realització de les obres, podran constituir-se
en associacions administratives de contribuents, sempre que l'acord s'adopti
per la majoria absoluta dels afectats i que representin els dos terços de les
quotes que han de satisfer-se, d’acord amb el que determina l’article 37 del
RDL 2/2004, de 5 de març, abans esmentat.
CINQUÈ: Determinar tanmateix que un cop transcorregut el tràmit d'informació
pública, si no s'ha presentat cap tipus de reclamació o al·legació, l'acord plenari
fins aleshores provisional esdevindrà adoptat amb caràcter definitiu.
15) Aprovació si s ‘escau, del conveni de col·laboració entre el Consell
Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques
de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta.
Feta avinent la proposta de conveni de col·laboració a formalitzar entre el
Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la
Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta i l’Ajuntament, per la regulació de
continguts obligacionals mutus derivats de la presentació i l’execució de
l’actuació titulada: ”Projecte de foment de la recollida selectiva de la fracció
orgànica dels residus municipals de Gandesa, entre d’altres”,
dins la
convocatòria TES/1329/2015, de 22 de juny;
Atès que segons dit conveni,
l’Ajuntament haurà d’aportar 1.880,92€ per al
finançament dels cost d’execució del projecte esmentat;
Feta avinent la proposta de l’Alcaldia al Ple de la Corporació Municipal en el
sentit d’aprovar la proposta de conveni;
L’AJUNTAMENT PLE VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre el Consorci
per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre,
el Priorat i la Terra Alta i l’Ajuntament, per a la regulació de continguts
obligacionals mutus que se’n derivaran de la presentació i l’execució de
l’actuació titulada: ”Projecte de foment de la recollida selectiva de la fracció
orgànica dels residus municipals de Gandesa, entre d’altres”,
dins la
convocatòria TES/1329/2015, de 22 de juny;
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
signar el conveni aprovat.
TERCER: Donar trasllat del present acord al Consorci per a la Gestió dels
Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra
Alta, per al seu coneixement i als efectes escaients.
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16)

Aprovació si s’escau, del conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal de la Terra Alta i l’Ajuntament, en matèria de
polítiques de Joventut per al Contracte Programa 2017.

Vista la proposta de conveni de col·laboració tramesa en data 14/12/2017, pel
Consell Comarcal de la Terra Alta, en matèria de serveis socials, polítiques de
joventut i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat;
Atès que l’objectiu del conveni es definir la cooperació interadministrativa entre
el Consell Comarcal de la Terra Alta i l’Ajuntament per a la gestió i prestació
dels serveis i programes que consten a l’annex 2 del conveni, segons els
criteris i les condicions que s’estableixen en el contracte programa que el
Consell va signar amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya en data 26/10/2017;
Atès que l'article 71.1del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableix que el municipi,
pot exercir activitats complementàries de les
pròpies d'altres administracions públiques i en particular, les relatives a la
cultura, la joventut i l'esport, entre d'altres.
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, sobre aprovació de dit conveni;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre el Consell
Comarcal de la Terra Alta i l’Ajuntament, en matèria de polítiques de Joventut
per al Contracte Programa 2017.
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde-President per a signar dit conveni en
representació de l’Ajuntament.
TERCER: Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal de la Terra
Alta, per al seu coneixement i als efectes escaients.
Assumptes diversos
17)

Assumptes de l’Alcaldia-Presidència.

No n’hi varen haver.
PREGS I PREGUNTES:
No n’hi varen haver.
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I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió a les 23:15 h de la data al començament assenyalada.
Gandesa, vint-i-cinc de gener de dos mil divuit.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Carles Luz Muñoz.
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LA SECRETÀRIA,

