Acta Ple 2/2018
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EN DATA 27 DE MARÇ DE 2018.
A Gandesa, sent les 21:40 h del dia 27 de març 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
-Sr. Ramon Lluís Vidal
-Sra. Montserrat Mateu Amades
-Sr. Carlos Pablo Ruiz Félez
Secretària: Sra. Yolanda Sas Laudo.
Va excusar la seva assistència la Regidora Municipal:
-Sra. Maria Fernanda Serres Montaña
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 30/11/2017 i 25/01/2018, respectivament.

a) Acta sessió extraordinària 9/2017, de 30 de novembre de 2017.
Feta avinent l’acta de la sessió extraordinària celebrada per l’Ajuntament Ple
en data 30 de novembre de 2017;
Advertida per Secretaria d’una errada material de transcripció en el punt 1r,
referit a l’aprovació de la modificació de crèdit 5/2017, en el núm. de partida
de “Subvenció Generalitat de Catalunya, SOC, Programa de Garantia Juvenil2017”, que ha de ser 450.24 en lloc de 750.06;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió extraordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en
data 30 de novembre de 2017, amb la correcció d’errades esmentada.
b) Acta sessió ordinària 1/2018, de 25 de gener de 2018.
Feta avinent l’acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en
data 25 de gener de 2018;
Advertida per Secretaria d’una errada material de transcripció en el punt 6e.,
referit a l’aprovació de la modificació de crèdit 6/2017, en el núm. de partida
de “Subvenció Generalitat de Catalunya, SOC, Contractació AODL Viver
d’Empreses”, que ha de ser 450.25 en lloc de 750.07;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en data 25
de gener de 2018, amb la correcció d’errades esmentada.
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 d’una
subvenció de 60.000,00€ per a l’obra de “Rehabilitació Museu Batalla de
l’Ebre”, amb un pressupost elegible de 70.018,27€, sent el termini d’execució
fins el 31/12/2018.
B ) Escrit de l’Associació Familiars Malalts Mentals de les Terres de l’Ebre,rebut
en data 26/03/2018, comunicant que gràcies a la recuperació del cobrament
de les subvencions podrà continuar desenvolupar la seva activitat al Consell
Comarcal de la Terra Alta a partir del dia 1/04/2018.
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c) Escrit de l’Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S:A., rebut en data
20/02/2018, comunicant
que han ingressat a l’Ajuntament l’import de
6.378,00€, corresponent al primer pagament a compte de les assignacions
corresponents a l’afectació de la Central Nuclear d’Ascó, terme fix 2018.
d) Escrit de BASE, Gestió d’Ingressos Locals de la Diputació de Tarragona,
rebut en data 14/03/2018, comunicant que durant l’exercici corrent s’aplicarà la
bestreta ordinària mensual fixa i es regularitzaran els imports realment
recaptats i les bestretes lliurades a final de cada exercici.
e) Escrit del Consell Comarcal de la Terra Alta, rebut en data 23/02/2018,
informant de l’organització de les IX Jornades Gastronòmiques del corder la
Terra Alta, a celebrar del 23 de febrer al 25 de març d’enguany.
f) Escrit de l’Ajuntament de Vilalba del Arcs, rebut en data 9/02/2018,
comunicant que el Ple de la Corporació Municipal, en sessió de data
25/01/2018, havia aprovat inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
g) Comunicació de la Resolució de Secretaria d’Administracions Locals de la
Generalitat de Catalunya, de data 23/02/2018, ordenant la cancel·lació de la
inscripció en el Registre del Sector Públic Local de Catalunya, de la societat
dependent de l’Ajuntament de Gandesa,
denominada “Balneari de la
Fontcalda, SL”.
h) Escrit de la Comissió de Preus de Catalunya, rebut en data 6/03/2018,
comunicant que ha autoritzat les tarifes del servei de subministrament d’aigua
aprovades per l’Ajuntament que suposen un increment d’un 2 per 100 respecte
les darreres autoritzades, i alhora adverteix de la necessitat d’esmerçar més
recursos en la millora del rendiment del servei, i en aquest sentit, demana la
definició d’un pla d’actuació.
i) Escrit de la Direcció General dels Agents Rurals Forests de la Generalitat de
Catalunya, de data 6/03/2018, sol·licitant la col·laboració de l’Ajuntament per
a la tramitació dels permisos per a la crema de brancatge i restes vegetals
procedents de treballs agrícoles que es realitzin al municipi de Gandesa.
j) Escrit de la Diputació de Tarragona, rebut en data 20/03/2018, comunicant
que ha aprovat el Pla d’Ocupació “Serres de Pàndols i Cavalls 2018”, en el
marc del Pla de Foment de l’Ocupació 2018, que està format per 3 persones i
tindrà una durada de 6 mesos, sent l’àmbit d’actuació els municipis de Pinell
de Brai i Gandesa.
k) Escrit de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, comunicant que el dia
23 de maig de 2018, a la seu de l’Ajuntament de Batea, continuaran les
operacions de delimitació dels termes municipals de Batea i Gandesa, i
requerirà l’assistència de la comissió de delimitació del terme municipal.
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l) Escrit de la Secretaria d’Administracions Locals, de data 14/03/2018,
comunicant que el dia 2 de maig de 2018, a la seu de l’Ajuntament de
Benissanet , tindran lloc les operacions de delimitació dels termes municipals
de Benissanet i Gandesa, i requerirà l’assistència de la comissió de delimitació
del terme municipal.
El Ple de l’Ajuntament 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.
El Ple de l’Ajuntament 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

14/2018

26/01/2018

Aprovació memòria tècnica valorada “Captació a la xarxa
del reg de la Comunitat de Regants de la Terra Alta” i
sol·licitud de subvenció a l’ACA per a realitzar l’actuació.

15/2018

26/01/2018

16/2018

26/01/2018

17/2018

26/01/2018

18/2018

26/01/2018

Atorgament d’autorització a la Societat de Caçadors
Volandins per a realitzar una batuda al porc senglar,
dins la Forest Comuns 26, APC T-10234, el dia
28/01/2018.
Aprovació i ordenació d’un 5è. pagament a la
Diputació de Tarragona, d’import 983,08€, a
compte del reintegrament de la subvenció de la
Xarxa Local de Gas 2010.
Aprovació del projecte descriptiu d’una màquina
escombradora articulada, compacta amb 2 raspalls,
per al servei de la Brigada Municipal i amb un
pressupost de 104.060,00€
Aprovació de plec de clàusules i expedient de
contractació del subministra d’una màquina
escombradora de nova adquisició per al servei de la
Brigada Municipal, pel procediment obert, tràmit
ordinari.
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19/2018

26/01/2018

20/2018

26/01/2018

21/2018

30/01/2018

22/2018

30/01/2018

23/2018

31/01/2018

24/2018

31/01/2018

25/2018

31/01/2018

26/2018

31/01/2018

27/2018

02/02/2018

28/2018

02/02/2018

29/2018

02/02/2018

30/2018

05/02/2018

31/2018

05/02/2018

32/2018

05/02/2018

33/2018

12/02/2018

34/2018

12/02/2018
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Aprovació de la certificació d’obres 2 i darrera de les
obres de “Construcció de 48 nínxols al Cementiri
Municipal”, , d’import 11.966,89€
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 11.966,89€, corresponent a la certificació
d’obres a dalt esmentada.
Petició a Secretaria, de convocatòria de Comissió
del Viver d’Empreses i Centre Empresarial de
Gandesa.
Petició a Secretaria, de publicació bases per a
contractació tècnics aux. de Biblioteca.
Petició a Secretaria, de convocatòria de Junta de
Govern Local.
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 500,00€,
Aprovació i ordenació del pagament d’una
subvenció de 502,76€ a l’Orfeó Gandesà, pel
funcionament de l’entitat, mes de gener 2018.
Atorgament de gratificacions econòmiques a
personal municipal per tasques realitzades fora de la
jornada laboral durant el mes de gener 2018.
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 1.645,60€.
Convocatòria a la Junta de Govern Local per a
celebrar sessió ordinària el dia 5/02/2018.
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 1.320,96€.
Sol·licitud d’ajut econòmic a la Direcció General de
la Forest de la Generalitat de Catalunya per a
finançar les obres d’obertura d’una línia de defensa
contra incendis forestals a la Forest Comuns.
Sol·licitud d’ajut econòmic a la Direcció General de
la Forest de la Generalitat de Catalunya per a
finançar l’actuació de millora de la massa forestal al
barranc de la Solsida, dins la Forest Comuns..
Sol·licitud d’ajut econòmic a la Direcció General de
la Forest de la Generalitat de Catalunya per a
finançar l’actuació d’obertura d’una pista de
desembosc i arranjament de vial al barranc de la
Solsida i Mas del Gord, dins la Forest Comuns.
Aprovació del plec de clàusules econòmicoadministratives que ha de regir el contracte de
subministra d’un vehicle tot camí per al Servei de
Vigilància Municipal, pel procediment negociat,
sense publicitat.
Aprovació de memòria tècnica valorada de les obres
de “Substitució d’enllumenat públic per tecnologia
LED”, amb un pressupost de contracta de
27.834,71€, IVA inclòs.

35/2018

16/02/2018

36/2018

19/02/2018

37/2018

20/02/2018

38/2017

22/02/2018

39/2018

27/02/2018

40/2018

28/02/2018

41/2018

28/02/2018

42/2018

28/02/2018

43/2018

28/02/2018

44/2018

28/02/2018

45/2018

28/02/2018

46/2018

28/02/2018

47/2018

28/02/2018

48/2018

28/02/2018

49/2018

02/03/2018
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Aprovació i ordenació d’un 6è. pagament a la
Diputació de Tarragona, d’import 983,08€, a
compte del reintegrament de la subvenció de la
Xarxa Local de Gas 2010.
Aprovació de la certificació d’obres núm. 1 de les
obres de “Tancaments interiors per a separació
d’espais de silenci a la Biblioteca de Gandesa”,
d’import 21.758,83€.
Adjudicació del contracte d’execució de les obres
d’Aportació d’arbrat al c. Doctor Ferran, a Gandesa”
a l’empresa “Construccions Anna 2005, SL”, per
l’import de 19.000,59€, IVA inclòs (contracte menor)
Aprovació i ordenació del pagament a la Tresoreria
Gral. Seguretat Social, de l’import de 120,00€, a
compte. d’un embarg de crèdit.
Sol·licitud a la Diputació de Tarragona de la inclusió
en el Pla d’Acció Municipal de 2018 de l’actuació
d’Urbanització d’un tram del passeig de la Ctra. de
Bot, amb un pressupost de 208.809,87€ i una
subvenció sol·licitada de 138.010,00€.
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 80,00€.
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 500,00€.
Aprovació i ordenació del pagament d’una
subvenció de 502,76€ a l’Orfeó Gandesà, pel
funcionament de l’entitat, mes de febrer 2018.
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 1.091,61€.
Aprovació del plec de clàusules que ha regir la
contractació del servei de gestió del bar-restaurant
del Balneari de la Fontcalda, per la temporada
turística 2018, pel procediment negociat, sense
publicitat.
Atorgament a la Societat de Caçadors Volandins,
d’autorització per a realitzar una batuda al porc
senglar el dia 4/03/2018, dins la Forest Comuns.
Atorgament de gratificacions econòmiques
a
personal municipal per tasques realitzades fora de la
jornada laboral, durant el mes de febrer 2018.
Aprovació projecte tècnic de les obres d’Arranjament
de varis carrers amb aglomerat en calent”, redactat
pel Tècnic Municipal Sr. Lluís Avinyó i amb un
pressupost de contracta de 61.195,75€, IVA inclòs.
Aprovació projecte tècnic de les obres de
“Rehabilitació de l’edifici de la Batalla de l’Ebre”,
redactat per l’ETOP Sra. Carme Cervera i amb un
pressupost de contracta de 70.018,27€, IVA inclòs.
Adjudicació a “Bosco&Bosch Asociados, SL” el
contracte d’ús del Taller 1 del Viver d’Empreses

50/2018

08/03/2018

51/2018

12/03/2018

52/2018

12/03/2018

53/2018

14/03/2018

54/2018

15/03/2018

55/2018

15/03/2018

56/2018

15/03/2018

57/2018

19/03/2018

58/2018

19/03/2018

59/2018

22/03/2018

60/2018

22/02/2018

61/2018

22/03/2018

Adjudicació al Sr. A. Amposta Boquera,
del
contracte d’ús del Tallar 5 del Viver d’Empreses.
Contractació laboral temporal del Sr. J.P. Querol
Masdeu per a prestar els serveis de peó
manteniment de l’estació de transferència de
residus.
Contractació laboral temporal del Sr. J. B. Antolí
Hostau per a prestar els serveis de peó de la
Brigada d’obres, en substitució del treballador JM.
Samper Tomàs, de baixa mèdica per ILT.
Expedició al Sr. Nicolae Iulian Stahie, d’una targeta
d’aparcament individual de vehicles per a persones
amb disminució, en la modalitat de titular conductor,
registrada amb el núm. 035.
Atorgament a la Societat de Caçadors Volandis,
d’autorització per a fer una butada al porc senglar
dins la Forest Comuns el dia 18/03/2018.
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 78,40€.
Aprovació i ordenació del pagament d’una liquidació
a l’Agència Catalana de l’Aigua d’import 4.000,88€,
en concepte de Cànon de l’aigua, ús abastament,
any 2017..
Adjudicació a l’empresa “Tallers Puey, SLU”, del
contracte de subministra d’un vehicle tot camí per al
Servei de Vigilància Municipal, per l’import de
15.984,64€, IVA inclòs.
Aprovació i ordenació d’un 7è. pagament a la
Diputació de Tarragona, d’import 983,08€, a
compte del reintegrament de la subvenció de la
Xarxa Local de Gas 2010.
Delegació en la Tinent d’Alcalde Sra. Ma. Teresa
Aubà la facultat de signar conveni de col·laboració
amb el Consell Comarcal de la Terra Alta per
executar el projecte “Pla d’Ocupació Terra Alta
2017”.
Convocatòria al Ple de la Corporació Municipal per a
celebrar sessió ordinària el dia 27/03/2018.
Contractació laboral temporal del Sr. Mihai Andrei
Pop com a subaltern, per a repartir als veïns la
revista municipal “la Creuera”.

L’Ajuntament Ple va donar-se’n per assabentat.
Assumptes d’Hisenda:
5) Donar compte de l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de crèdit 5/2017, que afecta el Pressupost Municipal
del mateix exercici.
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A continuació, la Secretària de la Corporació Municipal va informar al Ple
que l’expedient de modificació de crèdit 5/2017, aprovat inicialment per
acord de l’Ajuntament Ple de data 30/11/2017, i que afecta el Pressupost
Municipal del mateix exercici 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. 239, de data 14/12/2017, i en el tauler
d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament, no havent-se presentat
cap tipus de reclamació.
Va informar la mateixa funcionària que de conformitat amb el que
determinen els article 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. 5/2017 havia esdevingut aprovat amb caràcter definitiu.
El Ple de la Corporació Municipal va donar-se’n per assabentat.
6) Aprovació inicial si s’escau, de l’expedient de modificació de
crèdit 1/2018, que afecta el Pressupost Municipal del mateix
exercici.
El Sr. Alcalde va exposar al Ple que amb càrrec al Pressupost Municipal de
2018 s’havien d’assumir determinades obligacions per a les quals no hi
havia crèdit,
tant de despesa corrent com d’inversió,
originades
bàsicament per les subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya
(OSIC) i per la Diputació de Tarragona, respectivament, per a la compra
de llibres per a la Biblioteca, pel funcionament de la Llar d’Infants, curs
2016/17 i per a l’adquisició d’un desfibril·lador, i proposava aprovar un 1r.
expedient de modificació de crèdit, d’import 55.200,00€, que afectaria el
Pressupost Municipal de 2018 i es finançaria conjuntament amb nous o
majors ingressos sobre els totals previstos en el Pressupost i amb baixes de
crèdit d’altres partides no compromeses.
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;
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L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 1/2018, que
afecta el Pressupost Municipal de 2018, ascendeix a l’import de 55.200,00€ i
es finança conjuntament amb nous o majors ingressos sobre els totals
previstos en el Pressupost Municipal i amb baixes de crèdit d’altres partides de
despeses no compromeses, en els termes següents:
PARTIDES A SUPLEMENTAR I/O HABILITAR:
220.03/332 Ampliació fons de llibres Biblioteca Municipal
227.994/324 Servei gestió Llar d’Infants curs 2016/17 Part subv.
Diiputació de Tarragona
625.05/342 Adquisició d’un desfibril·lador
Suma

8.000,00
42.700,00
4.500,00
55.200,00

FINANÇAMENT:
1) Amb majors ingressos sobre els totals previstos al Pressupost Mpal.:
461.07
461.08
450.80.2

Subvenció Diputació de Tarragona. Funcionament Llar
d’Infants, curs 2016/17
Subvenció Diputació de Tarragona per desfibril·lador
Subvenció Generalitat de Catalunya. OSIC. Ampliació fons
llibres per a la Biblioteca Municipal
Suma

42.700,00
3.559,00
8.000,00
54.259,00

2) Amb baixes de crèdit d’altres partides no compromeses:
625.01/153

Adquisició de mobiliari per a les vies públiques

941,00

Suma

941,00

TOTAL FINANÇAMENT (1+2)

55.200,00

SEGON: Sotmetre l’expedient de modificació de crèdit 1/2018 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.
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.
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7) Aprovació si s’escau, de padrons cobratoris de tributs municipals
diversos.
a)

Padró cobratori de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànic, exercici
2018.

Vist el padró cobratori de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, referit a
l’exercici 2018, i que ascendeix a l’import de 149.285,70€ un cop deduïdes les
bonificacions i exempcions (28.991,58€);
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.
8 Aprovació provisional si s’escau, de la modificació de l’Ordenança
fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.
El Sr. Alcalde va exposar que per promoure i facilitar les obres d’accessibilitat i
de supressió de barreres arquitectòniques proposava al Ple aplicar una
exempció en el pagament de la taxa per llicències urbanístiques quan es
tractés d’obres d’aquest tipus promogudes per persones amb discapacitat de
mobilitat reduïda residents al municipi.
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
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.
7, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques, en els termes següents:
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-Article 7è: Exempcions.
S’afegeix el següent apartat:
c) Les obres d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques en
habitatges, promogudes per persones amb discapacitat de mobilitat reduïda
residents al municipi.
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.
11) 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
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;
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L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
■1.- Atorgar a la Sra. JCI llicència urbanística per a efectuar obres consistents
en canviar la porta del garatge i condicionar la vorera per facilitar accés de
vehicle, a l’immoble (vivenda) existent al c. Sant Miquel, 38, de Gandesa,
de conformitat amb la documentació aportada per la promotora, obrant a
l’expedient d’obres núm. 9/2018, 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.
-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 carretera TV-3531, al seu pas per Gandesa.
■2.- Atorgar al Sr. JFC llicència urbanística per a efectuar obres consistents en
restaurar la façana posterior exterior de l’immoble existent al c. Major, 9, de
Gandesa, de conformitat amb la documentació aportada pel promotor, obrant a
l’expedient d’obres núm. 10/2018, 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.
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-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 seran de ceràmica, de coure o de ferro pinta de color terrós o
fosc.
-Les fusteries exteriors seran de fusta, color fusta o similar.
-Les baranes exteriors seran de ferro i de color fosc.
-Les cobertes de teula seran de tipus tradicional, harmonitzant amb els colors
tradicionals de la zona.
■3.- Atorgar a la Sra. ESC,

llicència urbanística per a efectuar obres
consistents en reformar cuina i cambra de bany, amb canvi d’enrajolats,
paviment i sanitaris,
als pisos 2n. i 3r de l’edifici plurifamiliar residencial
situat al c. Miravet, 10. de Gandesa, de conformitat amb la documentació
aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’obres núm. 14/2018, 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.

■4.- Atorgar al Sr. LlBM llicència urbanística per a efectuar obres consistents

en netejar i impermeabilitzar les canals, reomplir les juntes i lliscar-ho amb
morter,
a l’immoble existent al c. Reis Catòlics, 36, de Gandesa, de
conformitat amb la documentació aportada pel promotor, obrant a l’expedient
d’obres núm. 16/2018, 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.
■5.- Atorgar al Sr. RCC llicència urbanística per a efectuar obres consistents en

netejar i sanejar un forat de 60 x 60 x 50 cm produït per les aigües pluvials, ferhi una arqueta de 25 x 25 cm amb tub de desguàs al carrer lateral i reomplir la
resta del forat amb formigó i pedra, a la vivenda-pis existent al c. Setze, 2,
baixos 2a, de Gandesa,
de conformitat amb la documentació aportada pel
promotor, obrant a l’expedient d’obres núm. 18/2018, 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.
■6.- Atorgar al Sr. JEM, llicència urbanística per a efectuar obres consistents
en demolir paviment i enderrocar envans i fals sostre interiors de la planta
primera de l’immoble existent a l’av. Catalunya, 18, de Gandesa, de
conformitat amb la documentació aportada pel promotor, obrant a l’expedient
d’obres núm. 23/2018, 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.
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■7.- Atorgar a la societat “Nedgia Catalunya, 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 d’1,40 x 0,4
m, al c. Germandat, 11, de Gandesa, de conformitat amb la documentació
aportada per la promotora, obrant a l’expedient d’obres núm. 25/2018, 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.
■8.-Atorgar a la Sra. MJSV, llicència urbanística per a efectuar obres
consistents en elevar en 30 cm els pilars i la barana del terrat de la façana
principal i repassar el terra d’aquest, a l’immoble d’ús residencial existent al c.
Pavia, 21 de Gandesa, de conformitat amb la documentació aportada per la
promotora, obrant a l’expedient d’obres núm. 27/2018, 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, com 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 de l’edifici 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.
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-Les baixants seran de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color terrós o
fosc.
■9.- Atorgar a la Sra. MGB,
llicència urbanística per a efectuar obres
consistents en repicar una superfície de 22 m2 de parets interiors i rejuntar-les
amb morter a fi d’eliminar humitats, a l’immoble d’ús residencial existent a l’av.
Franquet, 37, de Gandesa, de conformitat amb la documentació aportada per
la promotora, obrant a l’expedient d’obres núm. 30/2018, 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.
■10.- Atorgar al Sr. XGP,

llicència urbanística per a efectuar obres consistents
en rebaixar la bora de pedra de la vorera sense tocar el panot per facilitar
l’accés de vehicle, a la part posterior (façana c. Sant Miquel) del magatzem
existent al c. Costumà, 50, bx 01 de Gandesa,
de conformitat amb la
documentació aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’obres núm.
31/2018, 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.
-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 carretera
TV-3531, al seu pas per Gandesa.
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-S’haurà de posar en contacte amb els Serveis Tècnics Municipals per a fer el
replanteig de les obres a executar, per afectació de la vorera pública.
■11.- Atorgar a la Sra.

TSA llicència urbanística per a efectuar obres
consistents en la construcció d’un nou bany, amb els corresponents envans i
enrajolats, a la vivenda existent al c. Pavia, 20,
de conformitat amb la
documentació aportada per la promotora, obrant a l’expedient d’obres núm.
35/2018, 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.
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.
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.
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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.
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..
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Tanmateix, l’Ajuntament Ple va acordar, amb l’abstenció del Regidor Sr. Sergi
Portolés Jardí (Grup Municipal CiU):
PRIMER: ▀ Atorgar a la societat “Subministres Sant Jordi, SL”, amb CIF núm.
B-43115575,
llicència urbanística per a efectuar obres consistents en
enderrocar un envà en mal estat i reconstruir-lo de nou, a la nau industrial
existent al c. Reis Catòlics, 39, cantonada c. Pau Casals, de Gandesa, de
conformitat amb la documentació aportada pel promotor, obrant a l’expedient
d’obres núm. 12/2018, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent,
amb les
condicions següents:
1. L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
2. 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.
3. 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.
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 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.
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.
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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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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 l’empresa “Endesa Distribución Eléctrica, SLU”, amb CIF B82846817, llicència urbanística per a efectuar obres d’estesa de 14 m de línia
elèctrica soterrada de baixa tensió C.S. 0,6/1kV, des caixa existent al, c. Pla
d’en Senyor, 5 fins a nou CDU a instal·lar, per a nou subministrament, al c. Pla
d’en Senyor, 7 de Gandesa , de conformitat amb l’expedient d’obres núm.
11/2018, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del
municipi, a la legislació urbanística vigent, i amb les condicions següents:
1. Abans de començar les obres:
-S’haurà de disposar de l’Acta de Control de l’Obra,
TIC/341/2003, de 22 de juliol.

d’acord amb l’Ordre

-S’haurà d’aportar a l’Ajuntament el full d’assumeix de la direcció de l’obra
visada i signada per tècnic competent.
-S’haurà d’aportar a l’Ajuntament el document de l’IAE de l’empresa
contractista que hagi d’executar les obres.
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-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.
-S’haurà d’aportar document d’empresa autoritzada per l’Agència de Residus
de Catalunya per gestionar els residus amb dipòsit controlat de terres i runes i
planta de valorització, amb codi de transportista i codi de gestor.
2. Un cop finalitzades les obres:
-S’hauran de deixar les voreres i el paviment dels carrers afectats en bon estat i
restablir els serveis municipals que es puguin afectar durant l’execució de les
obres objecte de llicència.
■2.- Atorgar al Sr. JMF,
llicència urbanística per a efectuar obres de
rehabilitació d’un magatzem existent de 2 plantes (PB+P1) per creació d’un
habitatge unifamiliar entre mitgeres de 4 plantes: PB garatge (79,91 m2), P1
vivenda ( 77,75 m2), P2 (vivenda. (66,05 m2) i SC traster (27,37 m2), amb
una superfície construïda total de 251,08 m2 , al c. Calvari, 12, de Gandesa,
Referència Cadastral núm. 4677904BF8447F0001SI, de conformitat amb la
documentació aportada pel promotor,
obrant a l’expedient d’obres núm.
17/2018, 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.
-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.
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-Les baixants seran de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color terrós o
fosc.
-El terrat serà de ceràmica del tipus tradicional, complint la carta de colors
NCS establerta per les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa.
-Les cobertes seran de teula ceràmica del tipus tradicional per integrar-se en
l’entorn i harmonitzar amb els colors tradicionals de la zona.
-L’alçada reguladora màxima serà de 10,00 m, l’alçada mínim de la planta
baixa serà de 3,00 m i l’alçada lliure mínima de les plantes pis no serà inferior a
2,50 m cadascuna.
-S’’haurà de dipositar a l’Ajuntament una fiança de 922,90€ 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.
-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 8`. de la ITC 01 Xarxes de distribució contemplada en el RD
919/06, a fi de garantir la seguretat física d’aquestes instal·lacions.
-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 als Serveis Tècnics
Municipals l’acta de comprovació.
Tanmateix s’haurà d’aportar certificat de l’empresa autoritzada per la gestió de
residus de la construcció, conforme aquests 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.
■3.- Atorgar a l’empresa “Endesa Distribución Eléctrica, SLU”, amb CIF B82846817, llicència urbanística per a efectuar obres de modificació de la línia
25kV “Fatarella” des del suport T1, on s’instal.larà un nou equip seccionador
S26671 telemanat, retirada del MR0039 existent i estesa de 35 m de cable
aeri 25kV des de suport T1 fins el suport T2, al Polígon 18, Parcel.les 307 i
308, TM de Gandesa, amb la finalitat d’ampliar i millorar la xarxa de distribució
de la zona, de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 28/2018, amb estricta
subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la
legislació urbanística vigent, i amb les condicions següents:
1. Abans de començar les obres:
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-S’haurà de disposar de l’Acta de Control de l’Obra,
TIC/341/2003, de 22 de juliol.

d’acord amb l’Ordre

-S’haurà d’aportar a l’Ajuntament el full d’assumeix de la direcció de l’obra
visada i signada per tècnic competent.
-S’haurà d’aportar a l’Ajuntament el document de l’IAE de l’empresa
contractista que hagi d’executar les obres.
-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.
-S’haurà d’aportar document d’empresa autoritzada per l’Agència de Residus
de Catalunya per gestionar els residus amb dipòsit controlat de terres i runes i
planta de valorització, amb codi de transportista i codi de gestor.
2. Un cop finalitzades les obres:
-S’hauran de deixar els camins afectats en bon estat i restablir els serveis
municipals que es puguin afectar durant l’execució de les obres objecte de
llicència.
■3.- Atorgar a l’empresa “Endesa Distribución Eléctrica, SLU”, amb CIF B82846817, llicència urbanística per a efectuar obres d’estesa de 278 m de
cable subterrani 18/30kV des de C.T. 67768 al c. Assís Garrote, 2, fins el C.T.
XW024 al c. Reis Catòlics,
afectant el subsòl de l’av. Catalunya,
de
Gandesa, amb la finalitat d’ampliar i millorar la xarxa de distribució de la zona,
de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 32/2018, amb estricta subjecció a
les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi,
a la legislació
urbanística vigent, i amb les condicions següents:
1. Abans de començar les obres:
-S’haurà de disposar de l’Acta de Control de l’Obra,
TIC/341/2003, de 22 de juliol.

d’acord amb l’Ordre

-S’haurà d’aportar a l’Ajuntament el full d’assumeix de la direcció de l’obra
visada i signada per tècnic competent.
-S’haurà d’aportar a l’Ajuntament el document de l’IAE de l’empresa
contractista que hagi d’executar les obres.
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-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 garantir la seguretat física d’aquestes instal·lacions.
-S’haurà d’aportar document d’empresa autoritzada per l’Agència de Residus
de Catalunya per gestionar els residus amb dipòsit controlat de terres i runes i
planta de valorització, amb codi de transportista i codi de gestor.
-S’haurà d’obtenir el permís de la Direcció General de Carreteres de l’Estat i
complir les condicions que s’hi estableixin, perquè les obres s’han d’efectuar
en zona de servitud de la travessia del tram urbà de la carretera N-420, al seu
pas pel TM de Gandesa.
2. Un cop finalitzades les obres:
-S’hauran de deixar els camins afectats en bon estat i restablir els serveis
municipals que es puguin afectar durant l’execució de les obres objecte de
llicència.
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 promotors esmentats, de conformitat
amb 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.
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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.
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.
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Sol.licituds de llicència urbanística per actuacions en sòl no urbanitzable.
▀1.-Sol·licitud de la societat “Edetària, SL”, Exp d’obres 127/2017.
La societat “Edetària, SL” va sol·licitar llicència municipal per a l’ampliació d’un
celler existent al Polígon 6, Parcel·la 89, Partida Tossals, al TM de Gandesa,
amb cambres frigorífiques i dos coberts, sent la superfície construïda de
l’ampliació de 182,53 m2, segons consta a l’expedient d’obres núm. 127/2017.
Segons les Normes Subsidiàries de Planejament, es tracta d’una finca situada
en sòl no urbanitzable, sol lliure permanent, Clau 32, en la que les indústries
agropecuàries són compatibles urbanísticament. D’altra part, el Pla Territorial
Parcial de les Terres de l’Ebre qualifica la finca com sòl de protecció
preventiva.
Segons el Cadastre de Rústica dita finca té una superfície de 206.829 m2 dels
quals 163.382 m2 són de conreu de vinya.
En la tramitació de l’expedient, l’Ajuntament ha seguit el procediment establert
a l’article 49 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
El projecte aportat pel promotor s’ha sotmès a informació pública durant el
termini d’un mes, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona núm. 6 de data 9/01/2018, en el tauler d’anuncis de la
Casa Consistorial i a la pàgina web de l’Ajuntament, no havent-se presentat
cap reclamació.
Simultàniament a la informació pública es van sol·licitar informes
als
Departaments de Cultura, Medi Ambient, Agricultura i Carreteres de la
Generalitat de Catalunya, a l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, respectivament, els quals obren a
l’expedient.
Atès que es tracta de l’ampliació d’un celler d’elaboració de vi ja existent i
integrat en el territori, el qual amb l’ampliació projectada tindrà una superfície
construïda de 1.685,82 m2, una ocupació del 0,65% i un sostre edificat del
0,81%;
Fet avinent l’informe emès al respecte pel Tècnic Municipal;
Vistos els articles 53 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística i concordants;

L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
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PRIMER: Aprovar el projecte aportat per la societat “Edetària, SL” per a
l’ampliació d’un celler existent al Polígon 6, Parcel·la 89, Partida Tossals, al
TM de Gandesa, amb cambres frigorífiques i dos coberts, sent la superfície
construïda de l’ampliació de 182,53 m2, segons consta a l’expedient d’obres
núm. 127/2017.
SEGON: Trametre el projecte aprovat i còpia de l’expedient a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per a la seva aprovació definitiva
si procedeix.
▀2.-Sol.licitud de la societat “Ecoterralta, SL” Exp. d’obres 13/2018.
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: Atorgar a la societat “Ecoterralta, SL”, amb CIF núm. B43940501,
llicència urbanística per a efectuar obres d’aportació i anivellació de terres
procedents de l’excavació de noves construccions, amb la finalitat de millorar
la textura i l’estructura del sòl agrícola actual per a posterior plantació i
aprofitament agrícola, a la finca existent en sòl no urbanitzable, Polígon 19,
Parcel·la 61, TM de Gandesa, sent la superfície total afectada per l’actuació
de 7.254,20 m2 i el volum de terres a aportar i anivellar de 5.803,40 m3, de
conformitat amb la documentació aportada pel promotor, obrant a l’expedient
d’obres núm. 13/2018, 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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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. Els moviments de terres no han d’anar més enllà del que sigui estrictament
necessari i han de minimitzar els desmunts i terraplens i, molt especialment,
l’afectació al sistema de drenatge natural.
3. Les solucions tècniques i els resultats formals en el tractament dels
talussos han de partir de les característiques del sòl i de les opcions de
vegetació possibles. En tot cas, el tractament de talussos pel que al pendent i
a la revegetació s’han de fer en coherència amb el paisatge de l’entorn, sense
excloure la utilització de murs de contenció o altres elements estructurals quan
siguin convenients per a un millor resultat formal, en especial, per a poder
disminuir pendents dels talussos.
4. Cal evitar que els terraplens afectin els espais de ribera de rius, rieres i
torrents, com també els marges de camins i conreus, de manera que
s’asseguri sempre el manteniment de la funcionalitat del conjunt de l’espai
fluvial. Especial atenció requereixen els moviments de terres motivats per la
protecció i millora de camins associats a cursos d’aigua, en doble significat
d’elements del paisatge i d’interès paisatgístic.
5. Els pendents màxims finals dels camps no seran superiors al 9 per 100.
6. Els paraments verticals de contenció en cap cas superaran els 3 m d’alçada.
7. La capçada final del sòl (50 cm) ha d’estar formada per terra vegetal, amb
menys del 35 per 100 d’elements grossos, que no podran superar els 7,5 cm.
Per sota la capa d’1 m es podran admetre terres amb pedres d’un diàmetre
màxim de 120 cm.
8. S’haurà de garantir la integració al paisatge mitjançant la sembra de
cobertura vegetal.
9. Cal conservar els marges de pedra existents i minimitzar dins del possible
la modificació de les bancalades i pendents dels terrenys actuals.
10. Les actuacions objecte de la present llicència seran únicament per a fins
agrícoles.
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.
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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.
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.
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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·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
15/2018
19/2018
20/2018
21/2018
24/2018
26/2018
29/2018
33/2018
34/2018

Nom del peticionari

Emplaçament

ABO
EGBC
Agrupació Comercial DIA, S.A.
YVB
MMP
MTSS
AF
ABO
CMA

C. Castillejos, 20
C. Set Sitis, 42
Av. Aragó, 37
Av. Aragó, 33
C. Reis Catòlics, 20
C. Puig Cavaller, 6
Av. Franquet, 10
Urb. Les Planes, bloc 1, esc 3 2n B
Av. Catalunya, 12

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) Aprovació inicial si s’escau, de la modificació puntual 1/2018 de les
Normes Subsidiàries de Planejament,
en l’àmbit de 5 emplaçament
discontinus dins del nucli urbà per adequar-los a la realitat consolidada..
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El Sr. Alcalde va exposar que la modificació urbanística promoguda pel mateix
Ajuntament i que se sotmetia a consideració del Ple, tenia per objectiu
regularitzar la situació urbanística de 3 petits solars situats al nucli antic,
carrers Jaume Font, 4, Sant Antoni, 28 i Miravet, 4, respectivament, els
quals per error, constaven en part com a edificables (Clau 1) i en part, com a
sistema viari; d’altra part, s’havia de reflectir urbanísticament l’actuació
realitzada per la prolongació del c. Pes Vell fins el c. Pou Nou, amb la
transformació de l’espai que delimita els carrers esmentats amb les parcel·les
del c. del Call, 10, 12 i 14 i per últim, canviar la qualificació urbanística dels
solars de l’entorn del Palau del Castellà, c. del Call 2 i 4, passant a sistema
viari,
a fi d’ordenar i preservar urbanísticament l’entorn immediat de dit
immoble, considerat BCIN.
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 manifestar
que s’hauria d’haver tramitat dos expedients per separat,
un per la
regularització urbanística dels solars, que no tenia cap problema, i un altre per
a canviar la qualificació urbanística dels solars situats al c. del Call 2 i 4.
Respecte a aquesta darrera, va exposar que no considerava correcta qualificar
com a vials dos solars de tota la vida, sense comptar amb el consens dels
propietaris. Va dir que ara s’estava actuant contràriament a la modificació
urbanística que al Ple del 25/01/2018 havia quedat damunt la taula. Va dir que
en aquella modificació el terreny que estava qualificat com a equipament amb
el permís de la propietat, es pretenia canviar i passar-lo a edificable. En canvi
ara es volia qualificar com a vials dos solars sense l’autorització dels
propietaris.
El Sr. Alcalde va dir que els propietaris dels solars afectats sí que estaven
d’acord en vendre’ls a l’Ajuntament i que la modificació urbanística proposada
tenia per objecte evitar que s’edifiqués al costat de l’edifici del Palau del
Castellà, començant per qualificar-lo com a espai públic.
El Regidor Sr. Miquel Aubà va dir que intents de compra per part de
l’Ajuntament n’hi havien hagut mols però que després els propietaris s’havien
fet enrere, així que pel moment, s’estava disposant d’uns terrenys que
l’Ajuntament no tenia.
El Sr. Alcalde va dir que s’estava negociant i que hi havia uns acords verbals
que s’havien d’acabar materialitzant,
començant per la qualificació dels
terrenys com a espai públic per evitar que es construeixi a l’entorn del Palau
del Castellà.
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Efectuat tot un seguit de deliberacions al respecte;
Vistos els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 107.1 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i
supletòriament, els articles 127 i següents del reial Decret 2159/1978, de 23 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament de Planejament i disposicions
concordants.
Atès que la competència per a aprovar la modificació de les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi correspon al Ple de la Corporació
Municipal, i és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de Regidors Municipals;
Sotmesa a votació la proposta del Sr. Alcalde, d’aprovació inicial de la
modificació urbanística de referència, el resultat fou el següent:
-Vots a favor: 5, (Sr. Alcalde Carles Luz Muñoz i els Regidors Sr. Sergi
Portolés Jardí, Sra. Ma. Teresa Aubà Bases, Sra. Sandra Mañà Hostau i Sr.
José Antonio Isern Delgado).
-Vots en contra: 3 (Regidors Sr. Miquel Aubà Fleix, Sr. Ramon Lluís Vidal i
Sra. Montserrat Mateu Amades).
-Abstencions: 2 (Regidors Sr. Pere Royo Pedrola i Sr. Carlos Ruiz Félez).
A la vista del resultat de la votació, el Sr. Alcalde va declarar que no s’havia
aprovat la proposta de modificació urbanística perquè no s’havia obtingut el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de Regidors Municipals que
exigia la Llei.
L’Ajuntament Ple va donar-se’n per assabentat.
Assumptes de Governació:
11) Sol·licituds de llicència municipal d’activitat.
11.a) Sol·licitud de llicència municipal per la tinença i conducció d’un gos de
raça perillosa.
El Sr. DAP ha sol·licitat llicència administrativa per a la tinença i conducció d'un
gos de raça "Rotwailer", aportant a l'Ajuntament la documentació legalment
exigida, la qual obra a l'expedient de la seva raó, núm. 5/2017.
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La Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, regula la tinença d'aquests animals a fi de garantir la
seguretat dels ciutadans i la dels altres animals.
Per altra part, la Llei
50/1999, de 23 de desembre, estableix el règim jurídic de la tinença d'animals
potencialment perillosos.
El Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei
50/1999 abans esmentada, atorga la consideració de gossos potencialment
perillosos els que pertanyin a les races relacionades a l'annex 1, entre les
quals hi ha la raça dels gossos "Rotwailer".
Aquest precepte estableix
tanmateix els requisits mínims necessaris per obtenir la llicència administrativa
que habilita les persones que en són titulars per a la tinença d'animals
potencialment perillosos i fixa les mesures mínimes de seguretat exigibles per a
la seva tinença.
Per altra part, el Decret 170/2002, d'11 de juny, del Conseller de Medi Ambient
de la Generalitat, dicta normes relatives al règim jurídic de la tinença de
gossos potencialment perillosos, aplicables a Catalunya.
Atès que el peticionari de la llicència ha aportat a l'Ajuntament la documentació
que acredita que compleix els requisits establerts a l'article 3er. del Decret
170/2002, d'11 de juny, abans esmentat i a la resta de preceptes legals que
també són aplicables;
Havent-se comprovat que el gos objecte de llicència consta inscrit en el
Registre d'Animals de Companyia;
Atès que és competència de l'Ajuntament atorgar en el seu cas, la llicència
administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos censats en el
municipi, segons estableix el Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual
es regula la identificació i el registre d'animals de companyia;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Sr. DAP, amb NIE núm. X-8539314-N, llicència
administrativa per a la tinença d'un gos de raça "Rotwailer", nascut en data
03/09/2016, identificat amb el microxip núm. 941000022093212, inscrit en el
Registre Censal d'Animals de Companyia amb el núm. R000619903.
SEGON: Determinar que la present llicència es registra a l'Ajuntament amb el
núm. 5/2017 i serà vàlida fins el dia 26/03/2023, podent ser renovada per
períodes successius d’igual durada.
TERCER: Determinar tanmateix que la llicència s'entén atorgada salvant el
dret de propietat i sens perjudici del de tercers i que aquesta no podrà ser
invocada per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin
pogut incórrer els seus titulars en l'exercici de llurs activitats.
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QUART: Determinar que la llicència perdrà la seva vigència en el moment en
què el seu titular deixi de complir qualssevol dels requisits exigits per a la seva
obtenció i que haurà de comunicar a l’Ajuntament qualsevol variació de les
dades que consten a la llicència en el termini de 15 dies, comptats des de la
data en què es produeixin.
CINQUÈ:
Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer la titular de la
llicència atorgada, de conformitat amb l'ordenança fiscal aplicable.
SISÈ: Notificar el present acord a l’interessat per al seu coneixement i als
efectes escaients.
11.b) Sol·licitud de llicència municipal per la tinença i conducció d’un gos de
raça perillosa.
El Sr. DAP ha sol·licitat llicència administrativa per a la tinença i conducció d'un
gos de raça "Pressa Canari", aportant a l'Ajuntament la documentació
legalment exigida, la qual obra a l'expedient de la seva raó, núm. 6/2017.
La Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, regula la tinença d'aquests animals a fi de garantir la
seguretat dels ciutadans i la dels altres animals.
Per altra part, la Llei
50/1999, de 23 de desembre, estableix el règim jurídic de la tinença d'animals
potencialment perillosos.
El Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei
50/1999 abans esmentada, atorga la consideració de gossos potencialment
perillosos els que pertanyin a les races relacionades a l'annex 1, entre les
quals hi ha la raça dels gossos "Pressa Canari". Aquest precepte estableix
tanmateix els requisits mínims necessaris per obtenir la llicència administrativa
que habilita les persones que en són titulars per a la tinença d'animals
potencialment perillosos i fixa les mesures mínimes de seguretat exigibles per a
la seva tinença.
Per altra part, el Decret 170/2002, d'11 de juny, del Conseller de Medi Ambient
de la Generalitat, dicta normes relatives al règim jurídic de la tinença de
gossos potencialment perillosos, aplicables a Catalunya.
Atès que el peticionari de la llicència ha aportat a l'Ajuntament la documentació
que acredita que compleix els requisits establerts a l'article 3er. del Decret
170/2002, d'11 de juny, abans esmentat i a la resta de preceptes legals que
també són aplicables;
Havent-se comprovat que el gos objecte de llicència consta inscrit en el
Registre d'Animals de Companyia;
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Atès que és competència de l'Ajuntament atorgar en el seu cas, la llicència
administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos censats en el
municipi, segons estableix el Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual
es regula la identificació i el registre d'animals de companyia;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Sr. DAP, amb NIE núm. X-8539314-N, llicència
administrativa per a la tinença d'un gos de raça "Pressa Canari", nascut en
data 14/02/2012, identificat amb el microxip núm. 981098104208538, inscrit en
el Registre Censal d'Animals de Companyia amb el núm. R000619911.
SEGON: Determinar que la present llicència es registra a l'Ajuntament amb el
núm. 6/2017 i serà vàlida fins el dia 26/03/2023, podent ser renovada per
períodes successius d’igual durada.
TERCER: Determinar tanmateix que la llicència s'entén atorgada salvant el
dret de propietat i sens perjudici del de tercers i que aquesta no podrà ser
invocada per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin
pogut incórrer els seus titulars en l'exercici de llurs activitats.
QUART: Determinar que la llicència perdrà la seva vigència en el moment en
què el seu titular deixi de complir qualssevol dels requisits exigits per a la seva
obtenció i que haurà de comunicar a l’Ajuntament qualsevol variació de les
dades que consten a la llicència en el termini de 15 dies, comptats des de la
data en què es produeixin.
CINQUÈ:
Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer la titular de la
llicència atorgada, de conformitat amb l'ordenança fiscal aplicable.
SISÈ: Notificar el present acord a l’interessat per al seu coneixement i als
efectes escaients.
12) Aprovació si s’escau, de la rectificació de l’Inventari de Béns
Municipals referida a 31/12/2017.
Fet avinent l’expedient incoat amb motiu de la rectificació de l’Inventari de Béns
Municipals
referida a 31 de desembre de 2017,
la qual reflecteix les
incidències en els béns, drets i obligacions de l’Ajuntament, ocorregudes al
llarg de l’exercici 2017;
Atès que la rectificació de l’Inventari de Béns Municipals s’ha de verificar
anualment, sent competència del Ple de la Corporació Municipal la seva
aprovació;
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Vistos els articles 100 a 118 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals i disposicions
concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns Municipals referida a 31
de desembre de 2017, en els termes següents:

Variacions en béns immobles:
Altes:
1. Finca rústica emplaçada a la Partida Messerols, integrada per les
Parcel·les 125 i 126 i 280 del Polígon 1, al TM de Gandesa, de 66.566,00
m2 , adquirida per compravenda al Sr. José Luís Ochotorena Pérez, inscrita
al Registre de la Propietat de Gandesa, Finca 2372, Tomo 906, Llibre 94,
Foli 23.
Baixes: Cap

Variacions en béns mobles:
Altes: Cap
Baixes: -Cap

Obligacions de l'ens local:
-Préstecs per un termini superior a 1 any:
1) Crèdit a llarg termini formalitzat amb l’entitat “Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona (la Caixa).
Saldo préstec a 31.12.2017: 30.050,60€
Tipus d’interès vigent: 0,136%
Interessos subvencionats parcialment per la Diputació de Tarragona.
Destinació. Obra Camp de Futbol (pavimentació amb gespa artificial).
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Amortitzacions: anuals.
Venciments pendents a 31.12.2017: 1 anualitats
SEGON: Trametre còpia de l’expedient de la rectificació de l’Inventari de Béns
Municipals a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i
a la Subdelegació del Govern a Tarragona, respectivament.
13) Sol·licitar si s‘escau, al Departament de Governació de la Generalitat
de Catalunya,
ajut econòmic extraordinari sense concurrència
competitiva per l’actuació de “Reparació d’infraestructures municipals
afectades pels aiguats del 18/10/2017”.
El municipi de Gandesa va resultar afectat per les pluges torrencials del
passat 18 d’octubre de 2017, les quals van danyar diversos serveis i
infraestructures municipals.
La reparació dels serveis i infraestructures afectats pels aiguats té un cost de
42.894,62€, IVA inclòs, segons memòria Técnica valorada redactada pel
Tècnic Municipal i aprovada per Resolució de l’Alcaldia de data 15/11/2017.
Es tracta d’actuacions de reparació de camins públics i del terra de la pl. del
Comerç, afonat parcialment per l’aigua de pluja.
Atès que l’Ajuntament no té suficients recursos per a finançar les actuacions
descrites;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Sol·licitar al Departament de Governació,
Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, una subvenció exclosa
de concurrència pública de 42.894,62€ per a finançar el 80 per 100 del cost de
les ’actuacions abans esmentades.
SEGON: Ratificar íntegrament la Resolució de l’Alcaldia de data 15/11/2017,
dictada en el mateix sentit.
TERCER: Donar trasllat del present acord al Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per al
seu coneixement i als efectes escaients.
14) Aprovació si s’escau, del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de la Terra Alta i l’Ajuntament pel Programa Treball i Formació2017.
Feta avinent la proposta de conveni de col·laboració a formalitzar entre el
Consell Comarcal de la Terra Alta
i l’Ajuntament amb motiu del
desenvolupament del Programa Treball i Formació 2017;
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Atès que la finalitat bàsica de dit conveni és què l’Ajuntament posi a disposició
del Consell Comarcal espais coberts on treballar els treballadors que participen
en el Programa esmentat quan es produeixen episodis de mal temps, amb la
realització de tasques pròpies de l’ocupació dels treballadors beneficiaris del
Programa;
Atès que amb aquesta finalitat,
el Consell Comarcal contactarà amb
l’Ajuntament a fi que aquest designi l’espai cobert i les possibles tasques a
efectuar mentre perduri l’episodi de mal temps;
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 pel desenvolupament del Programa
Treball i Formació 2017.
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
signar el conveni aprovat.
TERCER: Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal de la Terra
Alta, per al seu coneixement i als efectes escaients.
15) Aprovació si s’escau, del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de la Terra Alta i l’Ajuntament pel funcionament del Viver
d’Empreses i Centre Empresarial de Gandesa.
Feta avinent la proposta de conveni de col·laboració a formalitzar entre el
Consell Comarcal de la Terra Alta i l’Ajuntament per al funcionament i
dinamització del Viver d’Empreses i Centre Empresarial de Gandesa ;
Atès que segons dit conveni, el Consell realitzarà en l’esmentat Centre
Empresarial la gestió del projecte “Treball a les 7 Comarques” i el suport a les
persones emprenedores mitjançant el personal tècnic designat pel mateix
Consell;
Atès que per la seva part, l’Ajuntament cedeix al Consell Comarcal de la Terra
Alta l’ús temporal d’un despatx i dels espais necessaris de dit Centre a fi de
desenvolupar òptimament els serveis abans esmentats;
Atès que el personal que el Consell Comarcal de la Terra Alta destini al Viver
d’Empreses i Centre Empresarial de Gandesa no tindrà cap dependència ni
relació laboral amb l’Ajuntament;
Atès que ni per la prestació de serveis ni per a l’ús dels espais del Viver
d’Empreses, no es preveu cap contraprestació econòmica per cap de les parts
signants del conveni, el qual tindrà una vigència d’un any, prorrogable per
successius períodes anuals;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
39

PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre el Consell
Comarcal de la Terra Alta i l’Ajuntament per al funcionament i dinamització del
Viver d’Empreses i Centre Empresarial de Gandesa.
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
signar el conveni aprovat.
TERCER: Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal de la Terra
Alta, per al seu coneixement i als efectes escaients.
16) Aprovació si s’escau, del conveni de col·laboració entre l’entitat “Llar
d’Avis de Gandesa”, la Fundació bancària la Caixa i l’Ajuntament de
Gandesa per al desenvolupament dels projectes del programa de Gent
Gran.
Vist el conveni de col·laboració a formalitzar entre l’entitat “Llar d’Avis de
Gandesa”,
la Fundació bancària la Caixa i l’Ajuntament,
per al
desenvolupament del programa d’activitats de Gent Gran al centre de
l’Associació de Jubilats i Pensiones de Gandesa, c. Germandat, 14, amb
l’objectiu de contribuir al benestar de la gent gran amb activitats, tallers i
projectes que promouen la seva autonomia;
Atès que segons dit conveni, l’Ajuntament es compromet a potenciar el
desenvolupament de les activitats i els projectes, facilitar el suport necessari
quant a organització per a la seva correcta execució i a continuar assumint el
cost de funcionament, conservació i manteniment del centre;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el conveni de referència.
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
signar el conveni aprovat.
TERCER: Donar trasllat del present acord a la Fundació Bancària “la Caixa”,
per al seu coneixement i als efectes escaients.
17) Ratificació si s’escau,
d’Iniciatives Terra Alta (CITA).

de l’acord de dissolució del Consorci

Fet avinent l’escrit del Consorci d’Iniciatives Terra Alta de data 1/03/2018,
comunicant que el dia 16/11/2016 l’Assemblea General de dit Consorci havia
acordat la seva dissolució per l’assoliment total dels seus objectius i per la
seva inactivitat des de l’any 2012, però que per a la inscripció de la dissolució
en el Registre del Sector Públic Local de Catalunya era necessari que cada
membre acordés també la dissolució;
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Feta avinent la proposta del Sr. Alcalde-President, en el sentit de ratificar
l’acord de dissolució de dit Consorci per les causes exposades;
Vist l’article 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals;

pel qual s’aprova el

L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT i en tot cas, amb el
quòrum exigit a l’article 47.2g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local:
PRIMER: Ratificar l’acord de dissolució del Consorci d’Iniciatives Terra Alta,
en el mateixos termes que l’Assemblea General del propi Consorci ha acordat
en sessió de data 16 de novembre de 2016, a fi de ser donat de baixa del
Registre del Sector Públic Local de Catalunya.
SEGON: Notificar el present acord al Consorci d’Iniciatives Terra Alta, per al
seu coneixement i als efectes escaients.
18) Aprovació si s’escau, de l’addenda al conveni de col·laboració entre
“Parc Eòlic Torre Madrina, SLU” i l’Ajuntament de Gandesa, per la
implantació del parc eòlic Torre Madrina en el TM de Gandesa.
Feta avinent l’addenda al conveni de col·laboració subscrit en data 16/11/2012
entre la societat “Parc Eòlic Torre Madrina, SLU” i l’Ajuntament de Gandesa per
a la implantació del parc eòlic Torre Madrina, per la qual bàsicament
s’estableix que a partir de 2017, la Compensació Pública Municipal anual no
inclourà l’IVA d’acord amb l’actual normativa fiscal aplicable, per la qual cosa,
a partir de dit exercici, l’Ajuntament emetrà les liquidacions pel concepte
esmentat sense incloure l’IVA
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre “Parc Eòlic
Torre Madrina, SLU” i l’Ajuntament de Gandesa, per la implantació del parc
eòlic Torre Madrina en el TM de Gandesa, la part dispositiva de la qual diu el
següent:
Part dispositiva:
“1º. Conforme a lo dispuesto en el acuerdo cuarto del convenio, la
Compensación Pública Municipal (CPM) se calculará aplicando la fórmula
recogida en el Convenio, esto es, 700,00€/año por MW autorizado instalado en
el municipio de Gandesa. Dicha cantidad, se actualizará anualmente de
acuerdo al IPC, o índice que en un futuro lo pueda sustituir, y de acuerdo al
último índice interanual publicado por el INE.
Dicha cantidad no incluye el IVA de acuerdo a la actual normativa fiscal
aplicable.
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2º.- Las Partes acuerdan que en base al acuerdo alcanzado, y supeditado a la
firma y cumplimiento de lo acordado en la presente Adenda, el Ayuntamiento
procederá a emitir, a partir del ejercicio 2017, las liquidaciones o documentos
en los que se determine el importe correspondiente a la CPM sin incluir el
concepto de IVA.
3º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1203 y concordantes del
Código Civil, las partes acuerdan que el Convenio sea modificado únicamente
en los términos indicados en la presente Adenda, quedando invariable el resto
de su contenido en cuanto no contradiga o no se oponga a lo dispuesto en la
misma, siendo la presente, desde su firma, parte inseparable del mismo.”
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
signar l’addenda al conveni aprovada.
TERCER: Donar trasllat del present acord a la societat “Parc Eòlic Torre
Madrina, SLU”, per al seu coneixement i als efectes escaients.
QUART: Trametre dit acord a l’Agència Tributària per al seu coneixement i als
efectes escaients.
19) Proposta de l’Alcaldia sobre modificació de l’escut heràldic del
municipi de Gandesa.
El Sr. Alcalde va proposar al Ple reprendre la tramitació de l’expedient incoat al
seu dia per oficialitzar l’escut heràldic de Gandesa, però canviant la proposta
de 23/02/1996, del conseller heràldic Sr. Armand de Fluvià, en el sentit
d’invertir la posició del guant d’argent i que aquest no tingués orla i sol·licitar
assistència tècnica a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya.
El Regidor Sr. Carlos Ruiz Félez del Grup Municipal del Partit Popular va
manifestar que votaria en contra de la proposta perquè ja li agradava l’escut
que hi havia ara.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR amb el vot en contra del Grup Municipal
del Partit Popular:
PRIMER: Iniciar l’expedient d’oficialització de l’escut heràldic de la ciutat de
Gandesa.
SEGON:
Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya, assistència tècnica per a l’elaboració del projecte de
dit escut.
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TERCER: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l’executivitat del present acord.
QUART: Donar-ne trasllat a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i als efectes escaients.
Assumptes d’interès socio-cultural.
20) Proposta de l’Alcaldia sobre Festes Locals 2019.
El Sr. Alcalde va exposar que com cada any, l’Ajuntament havia de proposar
les dues festes locals anuals, en aquest cas, per a l’any 2019 i comunicar-ho
al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya per a la seva publicació al DOGC. Va dir que seguint la tradició,
la seva proposta eren els dies 30 d’agost (divendres) i 2 de setembre
(dilluns), festes en honor a la Mare de Déu de la Fontcalda.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
De conformitat amb el que preveuen els articles 37.2 de l’Estatut dels
treballadors i 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Proposar les dues Festes Locals de Gandesa per l’any 2019 que a
continuació es relacionen:
-30 d’agost (divendres)
-2 de setembre (dilluns)
(Festes en honor a la Mare de Déu de la Fontcalda).
SEGON: Donar trasllat del present acord al Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, SSTT a les Terres de l’Ebre,
per al seu coneixement i als efectes escaients.
Assumptes diversos:
21) Moció del Grup Municipal ApG-AM, pel canvi de denominació de la
nomenclatura de la pl. Espanya per pl. de l’Ajuntament.
Feta avinent la moció presentada en data 22/02/2018 pel Grup Municipal ApGAM, pel canvi de denominació de la pl. Espanya per pl. de l’Ajuntament, de la
qual en va donar lectura íntegra el Regidor Sr. Ramon Lluís Vidal, transcrivintse a continuació:
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“Amb la voluntat d’adequar el nomenclàtor d’alguns espais del nostre poble als
topònims pels que són coneguts i anomenats des de fa dècades, de manera popular i
tradicional, es planteja la necessitat de canviar la denominació del nom de la plaça
d’aquest Ajuntament.
Actualment la denominació d’aquesta plaça és el de plaça Espanya, establerta durant
el franquisme, malgrat que el topònim utilitzat per la ciutadania sempre ha estat el de
plaça de l’Ajuntament.
Davant d’aquest fet, i amb l’objectiu d’adequar el nom de la plaça al topònim utilitzat
de manera tradicional per la ciutadania, el Grup Municipal Alternativa per Gandesa
proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer: Canviar la denominació de la Plaça Espanya per Plaça de l’Ajuntament.”

El Regidor Sr. Ramon Lluís Vidal, del Grup Mpal. ApG-AM va proposar al Ple
aprovar dita moció.
Sotmesa a votació la moció de referència, el resultat fou el següent:
-Vots a favor: 7, (Sr. Alcalde Carles Luz Muñoz i els Regidors Sra. Ma.
Teresa Aubà Bases, Sra. Sandra Mañà Hostau, Sr. José Antonio Isern
Delgado, Sr. Miquel Aubà Fleix, Sr. Ramon Lluís Vidal i Sra. Montserrat Mateu
Amades.
-Vots en contra: 1 (Regidors Sr. Carlos Ruiz Félez).
-Abstencions: 2 (Regidors Sr. Sergi Portolés Jardí i Sr. Pere Royo Pedrola).
A la vista del resultat de la votació, el Sr. Alcalde va declarar que s’havia
aprovat la moció perquè s’havien obtingut més vots a favor que en contra, i
per tant, es seguiria la tramitació legalment establerta pel canvi de designació
de dita plaça.
22) Assumptes de l’Alcaldia-Presidència.
No n’hi varen haver.
PREGS I PREGUNTES:
No n’hi varen haver.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió a les 23:20 h de la data al començament assenyalada.
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De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, vint-i-set de març de dos mil divuit.
Vist i plau,

Certifico;

L’ALCALDE-PRESIDENT,

LA SECRETÀRIA,

Carles Luz Muñoz.
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