ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EN DATA 20 DE MAIG DE 2011.
A Gandesa, sent dos quarts de dues de la tarda del dia 20 de maig de 2011,
es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Gandesa, sota
la presidència de l’Alcalde, Sr. Miquel Aubà Fleix, els Regidors Municipals que
es relacionen a continuació,
convocats prèviament per l'Alcaldia, a fi de
celebrar sessió plenària de caràcter ordinari.
-Sra. Inés Piqué Gabriel.
-Sr. Manel Vidal Salvadó.
-Sr. Ramon Lluís Vidal.
-Sr. Mateu Aubà Galano
-Sr. Pere Royo Pedrola.
-Sr. Carles Luz Muñoz
-Sra. Encarnación García Jurado.
-Sr. Joaquin Pedrola Garde.
-Sra. Joana Jornet Tomàs.
El Regidor Sr.
sessió.

Carles Llarch Amposta va excusar la seva assistència a la

Assisteix a l’acte la Sra. Iolanda Sas Laudo,
l’Ajuntament.

Secretària-Interventora de

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 plenaris adoptats.
Assumptes de caràcter general:
1) Aprovació si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària celebrada per
l’Ajuntament Ple en data 19 d’abril de 2011 i esmena de l’omissió
detectada a l’acta de la sessió ordinària de data 17 de febrer de
2011,
Acta Aj. Ple 19.04.2011.
Feta avinent l’acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en data
19 d’abril de 2011;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en data 19
d’abril de 2011, sense esmenes de cap tipus.
Esmena Acta Aj. Ple 17.02.2011.
Per Secretaria es va informar que s’havia detectat una omissió en l’acta de la
sessió celebrada per l’Ajuntament Ple en data 17 de febrer de 2011, referent al
punt 13è. de sol·licituds de llicència municipal d’activitat. Per error, a la pàgina
41 s’havia repetit la transcripció de l’acord d’atorgament de llicència d’activitat a
l’empresa “Els Ginebrals, SL”, en lloc de transcriure l’acord d’atorgament de
llicència d’activitat a l’empresa “Fragadis, SL”.
Va informar la funcionària que l’acta ja s’havia esmenat però mancava que el
Ple l’aprovés.
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en data 17
de febrer de 2011, amb l’esmena abans detallada.
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) Escrit de la Diputació de Tarragona, rebut en data 12.05.2011, comunicant
que un cop efectuades les gestions pertinents amb la Fundació “Formació i
Treball” el servei de recuperació dels residus tèxtils mitjançant contenidors
instal·lats al carrer no tindrà cap cost per a l’Ajuntament durant l’any 2011.
b) Escrit de la Fundació “Formació i Treball”, rebut en data 26.04.2011, sobre
tramesa d’informe del servei de recollida de roba realitzat al municipi durant el
segon semestre de 2010 i de la corresponent factura.
c) Escrit de l’Empresa Nacional de Residus Radioactivos, S.A. rebut en data
20.04.2011, comunicant que ha transferit al compte de l’Ajuntament l’import
de 6.172,96€, corresponent al primer pagament a compte de les assignacions
de l’any 2011, en compliment de l’Ordre Ministerial de 13 de juliol de 1998 i de
la Resolució Ministerial de 21 de gener de 2011.
d) Escrit de la Diputació de Tarragona, rebut en data 20.04.2011, comunicant
que per manca de recursos no podia atendre la petició de l’Ajuntament, de
col·laboració econòmica per a l’elaboració de l’Agenda 21 Local, si bé oferia
el seu suport tècnic per a l’assessorament que fos necessari.
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e) Escrit de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre,
rebut en data 27.04.2011, informant del nomenament del Sr. Jordi Borràs Ollé
com a nou director de l’ens esmentat.
f) Escrit de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat de la
Generalitat, rebut en data 26.04.2011, comunicant que per Resolució de
data 2.03.2011, s’havia aprovat el Programa Anual d’Aprofitaments dels
terrenys forestals de gestió pública per a l’any 2011, que afectava la Forest
Comuns CUP-26, amb 1.790 Ha. de superfície.
g) Liquidació executiva tramesa per BASE, Gestió d’Ingressos Locals de la
Diputació de Tarragona, en data 3.05.2011, sobre cobrament en executiva de
les liquidacions tributàries que l’Ajuntament havia practicat a l’empresa “France
Telecom España, S.A.” per ocupació de la Forest CUP 26, en aplicació de
l’Ordenança Fiscal núm. 24.
h) Escrit de l’Ajuntament de Bot, rebut en data 4.05.2011, comunicant que
per Decret de l’Alcaldia de data 15.04.2011, s’havia aprovat inicialment la
modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i que l’expedient restava
a informació pública per un termini de 30 dies.
i) Escrit de l’Ajuntament de Bot, rebut en data 6.05.2011, comunicant que
l’Ajuntament havia aprovat inicialment la modificació puntual del POUM, àmbit
Can Josep i que l’expedient restava a informació pública per un termini de 45
dies.
j) Escrit de la Federació de Municipis de Catalunya, rebut en data 13.05.2011,
comunicant que segons el Reial Decret 681/2011, de 12 de maig,
es
declarava dol oficial el dia 14 de maig, per les víctimes dels moviments
sísmics de Lorca (Múrcia).
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
3) Donar compte de les disposicions normatives d’interès general.
A continuació, la Secretària de la Corporació Municipal, atenent a les
instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d’un recull de les
disposicions normatives d’interès general publicades darrerament als butlletins
oficials.
L’Ajuntament Ple va donar-se 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
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compte de les resolucions que havia dictat l’Alcaldia des de la data de
celebració de la darrera sessió plenària ordinària fins la data d’avui, segons la
relació següent:
-Resolució núm. 81/2011, de data 20.04.2011, d’aprovació i ordenació del
pagament d’una factura d’import 2.360,00€.
-Resolució núm. 82/2011, de data 20.04.2011, d’aprovació i ordenació del
pagament d’una factura d’import 403,56€.
-Resolució núm. 83/2011, de data 21.04.2011, per la qual s’aprova
l’expedient de contractació i el plec de clàusules econòmico-administratives que
ha de regir la contractació de les obres de “Restauració i acondicionament de
l’edifici de les Escoles Velles per a equipaments culturals, 2a. fase”, mitjançant
procediment negociat, sense publicitat, tràmit urgent.
-Resolució núm. 84/2011, de data 21.04.2011, d’aprovació de la memòria
tècnica valorada de les obres de “Construcció d’un bloc de 36 nínxol al
Cementiri Municipal”, redactada pel Tècnic Municipal i amb un pressupost de
contracta de 22.450,35€.
-Resolució núm. 85/2011, de data 26.04.2011, de convocatòria al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió pública el dia 27 d’abril de 2011,
a fi de donar compliment al que estableix l’article 26 de la Llei 5/1985, de 19 de
juny, del Règim Electoral General, sobre la formació de les Meses Electorals
que han d’actuar en els comicis del dia 22 de maig de 2011.
-Resolució núm. 86/2011, de data 28.04.2011, d’aprovació i ordenació del
pagament d’una liquidació per import de 210,35€.
-Resolució núm. 87/2011, de data 29.04.2011, d’aprovació del projecte tècnic
de les obres de “Reforma de les instal·lacions del Celler Cooperatiu de
Gandesa”, redactat per l’enginyer tècnic elèctric Sr. Lluís J. Duart i amb un
pressupost de contracta de 111.916,51€, IVA inclòs.
-Resolució núm. 88/2011, de data 29.04.2011, per la qual s’atorga a personal
municipal gratificacions econòmiques per tasques realitzades fora de la jornada
laboral durant el mes d’abril de 2011.
-Resolució núm. 89/2011, de data 29.04.2011, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 1 de les obres de “Pavimentació i serveis del carrer Doctor
Ferran”, que executa l’empresa “Construccions Anna 2005, SL” i d’import
68.228,99€.
-Resolució núm. 90/2011, de data 3.05.2011,
pagament d’una liquidació d’import 100,00€.
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d’aprovació i ordenació del

-Resolució núm. 91/2011, de data 3.05.2011,
pagament d’una factura d’import 788,58€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució núm. 92/2011, de data 3.05.2011, d’aprovació i ordenació del
pagament d’una factura d’import 848,96€.
-Resolució núm. 93/2011, de data 3.05.2011,
pagament d’una factura d’import 261,44€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució núm. 94/2011, de data 10.05.2011, per la qual s’atorga al Sr. Víctor
Pérez Campdepadros, llicència urbanística per a enrajolar el terra de l’edifici
existent al c. Méndez Núñez, 22 de Gandesa, segons expedient d’obres
58/2011.
-Resolució núm. 95/2011, de data 12.05.2011, per la qual es prorroga fins el
30 de juny de 2011, el contracte laboral formalitzat amb el Sr. Boumediene
Addou, per a desenvolupar el projecte nomenat “Arranjament d’equipaments i
espais públics”, subvencionat per la Direcció General del Servei d’Ocupació de
Catalunya, dins dels Plans d’Ocupació 2010/2011, Projecte Impuls Treball.
-Resolució núm. 96/2011, de data 16.05.2011, per la qual es contracta la Sra.
Susana Masip Reñé,
com a oficial 3a. per a efectuar les tasques
d’acondicionament de l’estació de transferència de residus sòlids urbans,
mitjançant contracte laboral per servei determinat, al 70 per 100 de la jornada i
amb una retribució mensual bruta de 702,39€, inclòs salari base i pagues
extres.
-Resolució núm. 97/2011, de data 16.05.2011, per la qual es contracta la Sra.
Zapryana Ivanova Kozharina per a prestar el servei de dinamització de l’Oficina
de Turisme de Gandesa, mitjançant contracte laboral per servei determinat, al
70 per 100 de la jornada i amb una retribució mensual bruta de 790,36€, inclòs
salari base i pagues extres.
-Resolució núm. 98/2011, de data 16.05.2011, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 1 de les obres de Gasificació del municipi, fase 3a. d’import
92.164,14€.
-Resolució núm. 99/2011, de data 16.05.2011, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 1 de les obres de Gasificació del municipi, fase 3a. separata 1a.
que executa l’empresa “Construccions Anna 2005, SL” i d’import 49.931,72€.
-Resolució núm. 100/2011, de data 17.05.2011, de convocatòria al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió ordinària el dia 20 de maig de 2011.
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
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Assumptes d’Hisenda:
5) Donar compte de l’aprovació definitiva
modificació de crèdit núm. 2/2010.

de

l’expedient

de

Atenent a les instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, la Secretària-Interventora
va informar que l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2010,
aprovat
inicialment per acord de l’Ajuntament Ple de data 17.02.2011, s'havia sotmès
a informació pública durant un termini de quinze dies mitjançant sengles
edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província núm. 90, de data
18.04.2011 i en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, respectivament, no
havent-se presentat cap tipus d'al·legació.
Va informar la funcionària esmentada que l’expedient de modificació de crèdit
2/2010 es considerava aprovat amb caràcter definitiu, de conformitat amb el
que determinen els articles 177.2 en relació amb el 169.1, ambdós 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, així com el mateix acord plenari de data
17 de febrer de 2011.
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
Assumptes d’Obres Públiques i Urbanisme:
6) 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 posteriors en el DOGC núm. 5134 de data
20.05.2008;
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, 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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De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
■1. Atorgar a la Sra. Dolores Vidal Lliberia, llicència urbanística per a
substituir teules en mal estat de la coberta de l’edifici existent al c.
Carnisseries, núm. 20, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres
núm. 51/2011,
amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi (NSSP), a legislació urbanística vigent i amb les
condicions següents:
-. L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’edifici.
-.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. Atorgar al Sr. Antonio Sans Ribera, llicència urbanística per a reparar el
balcó, canviar la porta i arrebossar part de la façana de l’edifici existent al c.
del Call, núm. 6, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm.
52/2011, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del
municipi (NSSP), a legislació urbanística vigent i amb les condicions següents:
-.L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’edifici.
-.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.
-.S’aconsella que els colors de la façana, porta i balcons de l’edifici siguin de
color terrós, envellit o similars, a fi que l’actuació s’integri en aquesta zona
d’ordenació antiga i tradicional, Clau 1A, a la qual s’aplica el sistema
d’ordenació segons alineació a vial en illa densa.
■3. Atorgar a l’empresa “Domènech Hostau, SL”, amb CIF B-43700095,
llicència urbanística per a reformar l’aparador del local comercial existent al c.
Major, núm. 7, de Gandesa,
de conformitat amb l’expedient d’obres núm.
53/2011, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del
municipi (NSSP), a legislació urbanística vigent i amb les condicions següents:
-.L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’edifici.
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-.S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-.S’aconsella que els colors de la façana i les fusteries de l’aparador siguin de
color terrós, envellit o similars, a fi que l’actuació s’integri en aquesta zona
d’ordenació antiga i tradicional, Clau 1A, a la qual s’aplica el sistema
d’ordenació segons alienació a vial en illa densa.
■4. Atorgar a la Sra. Conxita Borràs Boira llicència urbanística per a restaurar
la façana de l’edifici existent a l’av. Catalunya, núm. 27, de Gandesa, de
conformitat amb l’expedient d’obres núm. 60/2011, amb estricta subjecció a
les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi (NSSP), a legislació
urbanística vigent i amb les condicions següents:
-.L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’edifici.
-.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.
-.S’aconsella que els colors de la façana, canals i baixants de l’edifici siguin de
color terrós o similar, a fi que l’actuació s’integri en aquesta zona d’ordenació
antiga i tradicional, Clau 1A, a la qual s’aplica el sistema d’ordenació segons
alineació a vial amb illa densa.
-.Caldrà obtenir prèviament el permís de la Demarcació de Carreteres de l’Estat
a Catalunya, per ubicar-se l’immoble on s’han d’efectuar les obres a la
travessia de la carretera N-420, de titularitat estatal.
■5. Atorgar a la Sra. Mercè Motilla Borràs, llicència urbanística per a col·locar
un envà pluvial a les parets mitgeres de l’edifici existent al c. Baronessa de
Purroi, núm. 10 de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm.
64/2011, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del
municipi (NSSP), a legislació urbanística vigent i amb les condicions següents:
-.L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’edifici.
-.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.
-.S’aconsella que els colors que puguin afectar la façana siguin de la gama dels
terrossos o envellits, a fi que l’actuació s’integri en aquesta zona d’ordenació
antiga i tradicional (Clau 1A), a la qual s’aplica el sistema d’ordenació segons
alineació a vial amb illa densa.
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■6. Atorgar al Sr. Joaquin Navarro Roselló, llicència urbanística per a
reformar la cuina i les dues cambres de bany de la vivenda-pis existent al c.
Major, núm. 12, 2on. 3a., de Gandesa,
de conformitat amb l’expedient
d’obres núm. 65/2011, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi (NSSP), a legislació urbanística vigent i amb les
condicions següents:
-.L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’edifici.
-.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.
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 a practicar al promotors esmentats, de
conformitat amb l’establert 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 les llicències
atorgades, 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) Les llicències s'atorguen salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podran 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 les mateixes es refereixen.
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.
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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 les llicències urbanístiques 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 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.
Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
CINQUÈ: Aprovar la liquidació de la taxa municipal per l’ocupació de la via
pública amb eines i materials de construcció, practicada en el seu cas, als
promotors abans esmentats, de conformitat amb les sol·licituds per ells
presentades i l’ordenança fiscal aplicable.
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 els projectes i altra documentació tècnica presentada pels promotors,
obrant a llurs expedients d'obres;
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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 posteriors en el DOGC núm. 5134 de data
20.05.2008;
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, 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;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
■1. Atorgar a l’empresa “Funerària del Priorat, Ribera i Terra Alta, SL”, amb
CIF B-55523518, llicència urbanística per a distribuir una nau de planta baixa,
existent a l’av. Franquet, núm. 61, de Gandesa, per a destinar-la al servei
de tanatori, afectant l’actuació una superfície construïda de 346,79 m2, de
conformitat amb el projecte tècnic aportat pel promotor, obrant a l’expedient
d’obres núm. 61/2011, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi, a la legislació urbanística vigent i amb les condicions
que es relacionen a continuació:
-.Seran a càrrec del promotor les obres d’urbanització del voltant de la nau
(voreres, enllumenat, verd públic i/o viari) per facilitar l’accés peatonal i de
vehicles als usuaris del servei de tanatori.
-.S’adoptaran les mesures correctores adients per tal de separar l’ús residencial
de l’ús funerari.
-.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.
-.Degut a què les obres poden afectar les canalitzacions de gas ja existents, el
promotor haurà d’adreçar-se a Repsol Butano, S.A. abans de començar les
obres, a fi de donar compliment al punt 8è. de la ITC 01 Xarxa de Distribució,
contemplada en el RD 919/06, amb l’objecte de garantir la seguretat física
d’aquestes instal·lacions.
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-.Caldrà obtenir prèviament el permís de la Direcció General de Carreteres de
la Generalitat, per ubicar-se l’immoble on s’han d’efectuar les obres a la
travessia de la carretera C-43, de titularitat autonòmica.
-.S’haurà de dipositar a l’Ajuntament una garantia de 644,59€ 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 pel promotor.
■2. Atorgar al Sr. Jaume Boira Borràs llicència urbanística per a construir un
habitatge unifamiliar entre mitgeres, compost de planta baixa (110,50 m2),
planta primera (93,70 m2) i planta segona (7,70 m2), amb una superfície
construïda total de 211,90 m2, al solar emplaçat al c. Povet de la Plana, núm.
29, de Gandesa, de 204 m2 de superfície, de conformitat amb el projecte
tècnic aportat pel promotor, obrant a l’expedient d’obres núm. 63/2011, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la
legislació urbanística vigent i amb les condicions que es relacionen a
continuació:
-.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.
-.Degut a què les obres poden afectar les canalitzacions de gas ja existents, el
promotor haurà d’adreçar-se a Repsol Butano, S.A. abans de començar les
obres, a fi de donar compliment al punt 8è. de la ITC 01 Xarxa de Distribució,
contemplada en el RD 919/06, amb l’objecte de garantir la seguretat física
d’aquestes instal·lacions.
-.S’haurà de dipositar a l’Ajuntament una garantia de 3.066,47€ 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 pel promotor.
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 a practicar al promotors esmentats, de
conformitat amb l’establert 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 les llicències
atorgades, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
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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) Les llicències s'atorguen salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podran 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 les mateixes es refereixen.
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 les llicències urbanístiques 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 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.
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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.
Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
CINQUÈ: Aprovar la liquidació de la taxa municipal per l’ocupació de la via
pública amb eines i materials de construcció, practicada en el seu cas, als
promotors abans esmentats, de conformitat amb les sol·licituds per ells
presentades i l’ordenança fiscal aplicable.
SISÈ:
Ratificar íntegrament les resolucions de l’Alcaldia-Presidència,
d’atorgament de les següents llicències urbanístiques:

Expedient

Promotor

Emplaçament

Obres

58/2011

Víctor
Pérez
Campdepadrós

C.
Méndez
Núñez,
56
Gandesa

Enrajolar
terra

el

Resolució
Alcaldia
Núm.
94/2011
10.05.2011

Pressupost
1.000,00€

Sol·licituds de llicència de primera ocupació:
■Sol·licitud de la Sra. Ma. Dolors Escudé March”, de llicència de primera
ocupació, exp. 91/2010.
Vista la sol·licitud de la Sra. Ma. Dolors Escudé March, de llicència de primera
ocupació de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres emplaçat al c. Castell, núm.
17 de Gandesa, compost de planta baixa (magatzem) i planta primera
(vivenda), amb una superfície útil total de 89,33 m2,
segons expedient
d'obres núm. 91/2010;
Atès que el promotor ha aportat el certificat final d’obra i d’habitabilitat i s'ha
constatat que la 1a. fase de les obres s'ha efectuat d'acord amb el projecte pel
qual es va atorgar la llicència urbanística i que l'habitatge reuneix les
condicions per a ser utilitzat;
Atès que el promotor ha presentat així mateix a l'Ajuntament, la documentació
tècnica a què es refereix la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'Habitatge,
relativa a l'ús, manteniment i conservació de l'habitatge construït, incorporada
al projecte tècnic de l’obra, així com el certificat de compliment del programa
de control de qualitat;
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
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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, 75 i següents, 90 i 91 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals i disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Sra. Dolors Escudé March, llicència de primera
ocupació de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres emplaçat al c. Castell, núm.
17, de Gandesa, compost de planta baixa (magatzem de 47,85 m2) i planta
primera (vivenda de 41,48 m2), amb una superfície útil total de 89,33 m2, de
conformitat amb la documentació tècnica aportada pel promotor, obrant a
l'expedient d'obres núm. 91/2010.
SEGON: Aprovar la liquidació de taxes municipals per l'atorgament de la
llicència de referència i per l'expedició de documents a practicar als titulars
d'aquesta, de conformitat amb l’establert a les ordenances fiscals municipals
núm. 5 i 7, respectivament.
TERCER:
Determinar que 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.
■Sol·licitud dels Srs. Jaume Esteve Nivela i Neus Sánchez Rodríguez,
llicència de primera ocupació, exp. 56/2011.

de

Vista la sol·licitud dels Srs. Jaume Esteve Nivela i Neus Sánchez Rodríguez,
de llicència de primera ocupació de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres
emplaçat a l’av. Catalunya, núm. 10 de Gandesa, compost de planta baixa,
planta primera, planta segona i planta sotacoberta, amb una superfície útil
total de 228,81 m2, segons expedient d'obres núm. 56/2011;
Atès que els promotors han aportat el certificat final d’obra i d’habitabilitat i s'ha
constatat que les obres s'han efectuat d'acord amb el projecte pel qual es va
atorgar la llicència urbanística i que l'habitatge reuneix les condicions per a ser
utilitzat;
Atès que els promotors han presentat així mateix a l'Ajuntament,
la
documentació tècnica a què es refereix la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de
l'Habitatge, relativa a l'ús, manteniment i conservació de l'habitatge construït,
incorporada al projecte tècnic de l’obra, així com el certificat de compliment del
programa de control de qualitat;
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
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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, 75 i següents, 90 i 91 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals i disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar als Srs. Jaume Esteve Nivela i Neus Sánchez Rodríguez,
llicència
de primera ocupació de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres
emplaçat a l’av. Catalunya, núm. 10, de Gandesa, compost de planta baixa,
planta primera, planta segona i planta sotacoberta, amb una superfície útil total
de 228,81 m2, de conformitat amb la documentació tècnica aportada pels
promotors, obrant a l'expedient d'obres núm. 56/2011.
SEGON: Aprovar la liquidació de taxes municipals per l'atorgament de la
llicència de referència i per l'expedició de documents a practicar als titulars
d'aquesta, de conformitat amb l’establert a les ordenances fiscals municipals
núm. 5 i 7, respectivament.
TERCER:
Determinar que 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.
Sol·licituds de llicència per a la instal·lació de grua.
■Sol·licitud de llicència de l’empresa “Ramon Jaén Oliver, SL”. per a instal·lar
una grua autodesplegable (Exp. 59/2011).
Vista la sol·licitud de l’empresa “Ramon Jaén Oliver, SL”, d'autorització per a
instal·lar una grua autodesplegable, classe II (203,84 KNm), de 12,00 kW de
potència elèctrica, a la Ctra. de Bot, 11, de Gandesa,
amb motiu de
l'execució per part de la mateixa empresa esmentada, de les obres de
construcció d’una vivenda unifamiliar a l’indret anteriorment assenyalat;
Examinada la documentació tècnica aportada per l'interessat, obrant a
l'expedient d'obres núm. 59/2011;
Vist l'informe emès al respecte pel Tècnic Municipal, obrant a l'expedient,
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a l’empresa “Ramon Jaén Oliver, SL”, amb CIF B-43848555,
autorització per a instal·lar una grua autodesplegable, marca Benazzato,
model S-183, classe II (203,84 KNm), de 12,00 kW de potència elèctrica
màxima, a la Ctra. de Bot, 11, de Gandesa, de conformitat
amb la
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documentació aportada per l'interessat segons consta a l'expedient 59/2011,
condicionada al compliment de les següents determinacions:
-Una vegada instal·lada la grua, el titular de la llicència haurà d’aportar a
l’Ajuntament el corresponent certificat d’instal·lació, emès per una entitat
col·laboradora de l’administració.
-Un cop acabada l’obra i retirada la grua, s’hauran de deixar en bon estat la
vorera i el carrer que puguin resultar afectats per les obres i la instal·lació.
SEGON: Determinar que la present autorització s'entén atorgada salvat el dret
de propietat i sens perjudici de tercer i no podrà ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagi pogut incórrer el beneficiari
en l'exercici de la seva activitat.
TERCER:
Aprovar la liquidació de l'impost sobre instal·lacions, obres i
construccions i taxes municipals devengada per l'atorgament de la present
autorització, de conformitat amb les ordenances fiscals aplicables.
Sol·licitud de llicència urbanística en sòl no urbanitzable.
■Sol·licitud de llicència urbanística de l’empresa “La Vinícola de
Gandesa”, Exp. d’obres 142/2009.
L’empresa “La Vinícola de Gandesa, SL” va sol·licitar llicència urbanística per a
efectuar obres de construcció d’un magatzem en planta baixa per ampliació
d’una bodega ja existent, al Polígon 19, Parcel·les 19 i 33, TM de Gandesa.
L’Ajuntament Ple,
el projecte aportat
termini d’un mes,
Legislatiu 1/2005,
d’Urbanisme.

en sessió de data 29 d’abril de 2010, va aprovar inicialment
pel promotor i va disposar la seva informació pública per un
seguint el procediment establert a l’article 48 del Decret
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei

El projecte, que inclou l’estudi d’impacte i integració paisatgística, es va
sotmetre a informació pública durant un termini d’un mes, mitjançant edictes
publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 170, de data
24.07.2010, en el Diari el Punt de data 10.07.2010 i en el tauler d’anuncis de
la Casa Consistorial, respectivament, no havent-se presentat cap tipus de
reclamació.
De conformitat amb el que disposa el precepte legal abans esmentat, es va
trametre un exemplar del projecte aprovat a la Direcció General d’Urbanisme,
SSTT a les Terres de l’Ebre, a fi que atorgués en el seu cas, la seva aprovació
definitiva.
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La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en sessió de data
8 de novembre de 2010, va acordar informar favorablement la sol·licitud de
llicència urbanística formulada per l’empresa “La Vinícola de Gandesa, SL”,
als efectes de l’article 50 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, amb la condició que previ a
l’atorgament de la llicència s’obtinguin els informes favorables de la Generalitat,
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació, Servei Geològic de Catalunya i Agència Catalana de
l’Aigua, respectivament, i que s’incorporin a la llicència les prescripcions que
continguin dits informes, i que s’agrupi la parcel·la 19 del polígon 19 amb la
nova parcel·la 353.
Un cop el promotor va aportar la documentació tècnica necessària,
l’Ajuntament va sol·licitar els
informes externs requerits per la Comissió
Territorial d’Urbanisme, en el seu acord de data 8.11.2010.
En data 30.03.2011,
el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat, SSTT a les Terres de l’Ebre, va
emetre informe en el sentit que no presentava al·legacions al projecte de
construcció d’un magatzem en planta baixa per a l’ampliació de bodega
existents al Polígon 19, Parcel·les 19 i 33 del TM de Gandesa.
En data 8.04.2011, l’Institut Geològic de Catalunya, va informar que l’actuació
proposada no afectava cap jaciment paleontològic o punt d’interès geològic.
En data 20.04.2011, l’Agència Catalana de l’Aigua,
projecte de referència no afectava a terrenys de domini
respectiva zona de policia de lleres, no afectava a cap
afectava a zones vulnerables per nitrats ni tampoc
declarada per la legislació vigent.

va informar que el
públic hidràulic ni a la
aqüífer classificat, no
a cap zona sensible

En data 26.04.2011, el Departament de Cultura, SSTT a les Terres de l’Ebre,
va informar que cap jaciment arqueològic conegut i documentat a la Carta
Arqueològica de la Terra Alta restava afectat per l’esmentat projecte i que en
cas de descobriment de restes arqueològiques i/o paleontològiques s’estaria al
que disposa la Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i el
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic.
Les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa classifiquen la finca on
s’han d’efectuar les obres projectades com a sòl no urbanitzable, qualificant-la
de sòl lliure permanent, Clau 32, admetent-se els usos de magatzems o
d’indústries agropecuàries. Per altra part, el Pla Territorial de les Terres de
l’Ebre també admet l’ús de celler en l’emplaçament proposat.
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Les Normes Subsidiàries de Planejament estableixen que per a poder admetre
edificacions d’aquesta tipologia és necessari disposar de 45.000 m2 de conreus
de secà. L’àmbit on s’implanta la bodega és inferior però es justifica que s’han
agrupat les parcel·les 19,29, 31 i 33 del polígon 19, obtenint una superfície
total de 52.527 m2. Al Cadastre vigent, l’edificació existent consta com a
urbà (Partida Malloles, Polígon 19, Parcel·la 19, de 1.651 m2) i el sòl consta
com a rústec (Polígon 19, Parcel·la 353, 50.205 m2).
Fet avinent els 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 56 i 88 del Pla Territorial parcial de les Terres de l’Ebre;
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, 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;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a l’empresa “La Vinícola de Gandesa, SL”, amb CIF B43554922, llicència urbanística per a ampliar una bodega existent amb la
construcció d’una única nau de planta baixa, rectangular, de 1.508,17 m2 de
superfície construïda, annexada al sud de les edificacions existents a la finca
rústica emplaçada al Polígon 19, Parcel·les 19 i 33, TM de Gandesa, de
conformitat amb el projecte tècnic aportat pel promotor, obrant a l’expedient
d’obres núm. 14/2011, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi, a la legislació urbanística vigent i amb les condicions
que es relacionen a continuació:
1. La nova nau adoptarà la mateixa tipologia edificatòria que les naus ja
existents, amb coberta inclinada i obertures allargades en la façana principal i
també els mateixos acabats amb tancaments de bloc de formigó vist combinat
amb maó vist en cornises i obertures i fusteries de ferro, estructura metàl·lica i
coberta de panell sandvitx, amb interior diàfan i alçada màxima de 8,80 m.
2. La nau a construir restarà vinculada a la indústria agroalimentària ja existent
en el mateix indret, justificant-se així l’interès social de la nova construcció.
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3. No podrà iniciar-se cap activitat a la nau fins que s’obtingui la corresponent
llicència ambiental, segons els usos previstos a les Normes Subsidiàries de
Planejament i les prescripcions que determini l’OGAU del Departament de Medi
Ambient de la Generalitat, SSTT a les Terres de l’Ebre.
4. 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.
5. S’haurà de dipositar a l’Ajuntament una garantia de 8.427,34€ 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 pel promotor.
SEGON: Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència urbanística i
expedició de documents a practicar al promotor esmentat, de conformitat amb
l’establer a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7, respectivament,
determinant que a la vista de les obres realitzades efectivament i del seu cost
real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la base imposable i practicarà
la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
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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.

Sol·licituds d’autorització per
d’abastament d’aigua.

a

connectar

a

la

xarxa municipal

Vistes les peticions efectuades pels promotors que tot seguit s’esmenten, per
a connectar a la xarxa d’abastament d’aigua potable pels immobles emplaçats
als llocs que així mateix es relacionen;
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Estimar les peticions efectuades pels promotors que tot seguit es
relacionen i atorgar autorització per a connectar a la xarxa municipal
d’abastament d’aigua pels immobles que s’assenyalen, segons els
expedients d’obres que així mateix s’esmenten:
Expedient
49/2011
50/2011
57/2011

Nom del peticionari
Yusimy García Zayas
Estela del Rosario Calaf
Josefa Esteve Rins

Emplaçament
Manel Bardí Gil, 56
Miquel Ferré Boira 1, 2-4
Doctor Ferran, 7

2. Determinar que les llicències s’atorguen condicionades al compliment de
les següents determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar, aniran a càrrec dels peticionaris.
-Els promotors hauran de deixar en bon estat el paviment del carrer i les
voreres.
SEGON: Determinar tanmateix, que les llicències s’entenen atorgades salvat
el dret de propietat i sense perjudici dels de tercers i no podran ser invocades
per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut
incórrer els beneficiaris en l’exercici de llurs activitats.
TERCER: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els promotors
abans esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l’ordenança fiscal aplicable.
Sol·licituds d’autorització per a connectar a la xarxa municipal de
clavegueram.
Vistes les peticions efectuades pels promotors que tot seguit s’esmenten, per
a connectar a la xarxa municipal de clavegueram pels immobles emplaçats als
llocs que així mateix es relacionen;
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: 1. Estimar les peticions efectuades pels promotors que tot seguit es
relacionen i atorgar autorització per a connectar a la xarxa municipal de
clavegueram pels immobles que s’assenyalen, segons els expedients d’obres
que així mateix s’esmenten:
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Expedient
49/2011
50/2011
57/2011

Nom del peticionari
Yusimy García Zayas
Estela del Rosario Calaf
Josefa Esteve Rins

Emplaçament
Manel Bardí Gil, 56
Miquel Ferré Boira 1, 2-4
Doctor Ferran, 7

2. Determinar que les llicències s’atorguen condicionades al compliment de
les següents determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar, aniran a càrrec dels peticionaris.
-Els promotors hauran de deixar en bon estat el paviment del carrer i les
voreres.
SEGON: Determinar tanmateix, que les llicències s’entenen atorgades salvat
el dret de propietat i sense perjudici dels de tercers i no podran ser invocades
per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut
incórrer els beneficiaris en l’exercici de llurs activitats.
TERCER: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els promotors
abans esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l’ordenança fiscal aplicable.
Sol·licituds de canvi de titularitat d’escomeses 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, ACORDA 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
55/2011
62/2011

Nom del peticionari
Ma. Teresa Vela Alvarez
Juan José Sabaté Viña

Emplaçament
Rbla.Democràcia 16, 2-2
C. Sant Antoni, 4

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.
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TERCER:
Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els
promotors esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l’ordenança fiscal aplicable.
7) Aprovació si s’escau,
de l’adjudicació provisional del contracte
d’execució de les obres de “Construcció del Viver d’Empreses a
Gandesa”, pel procediment obert, tràmit ordinari, amb valoració dels
criteris establerts en el mateix plec de clàusules.
El projecte bàsic i d’execució de les obres nomenades “Construcció del Viver
d’empreses a Gandesa", redactat per l’arquitecte Sr. Josep Ma. Milà Rovira i
amb un pressupost de contracta d’obra d’1.034.094,27€, IVA inclòs, va ser
aprovat per acord de l’Ajuntament Ple de data 28 de maig de 2009.
Un cop transcorregut el tràmit d’informació pública del projecte esmentat
sense haver-se presentat cap tipus de reclamació, aquest va esdevenir
aprovat amb caràcter definitiu
L'Ajuntament disposa en ferm de l’immoble afectat per les obres a executar.
A la partida núm. 6.62.622.01/4.2 (PT10) de l’estat de despeses del Pressupost
Municipal vigent, hi ha crèdit suficient per a la contractació de l'obra.
El plec de clàusules econòmico-administratives que ha de regir la contractació
de l'obra de referència pel procediment obert, tràmit ordinari, amb valoració
dels criteris establerts en el mateix plec de clàusules, va ser aprovat per acord
de l’Ajuntament Ple de data 17 de febrer de 2011. A la mateixa sessió es va
aprovar adaptar el pressupost de licitació del projecte al nou tipus d’Iva
aprovat per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, aplicant una baixa tècnica i
alhora, es va autoritzar la despesa amb càrrec a la partida del Pressupost
abans esmentada.
El plec de clàusules aprovat es sotmetre a informació pública durant un
termini de 20 dies, mitjançant anuncis publicats en el Diari Oficial de la
Generalitat núm. 5827 de data 28.02.201, en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona núm. 50 de data 2.03.2011 i en el tauler d’anuncis de la Casa
Consistorial, respectivament.
Un cop transcorregut el tràmit d’informació pública del plec esmentat sense
haver-se presentat cap tipus de reclamació, aquest va esdevenir aprovat amb
caràcter definitiu. A continuació, l’Ajuntament va iniciar el procediment
d’adjudicació amb la licitació del contracte, seguint el tràmit ordinari.
La licitació es va fer pública mitjançant sengles anuncis publicats en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5.851, de data 4.04.2011, en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 78 de data 4.04.2011 i en el
tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, respectivament.
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Durant el termini establert per a la presentació de proposicions, van presentarne les empreses que tot seguit es relacionen, per ordre cronològic:
OBRAS Y REFORMAS CONSTRUMAR, SL
GILABERT MIRO, SA
TAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, SA
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA
DRAGADOS, SA
CONSTRUCCIONS JAEN VALLES, SL
UTE DECOBLOCK, SL- MACE SEGRIÀ, SL
UTE APLICACIONS BERSA,SA -CONSTRUCCIONS PRHO, SA
OBRAS CIVILES CODESPORT, SAU
CONSTRUCCIONES ALFONSO RUIZ, SAU
CONSTRUCCIONES SOLIUS, SA
BECSA, SAU
CONSTRUCTORA SANT JOSÉ, SA
CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
TRANSCORNEJO, SA
APLICACIONES CONSTRUCTIVAS GONMAR, SL
En sessió de data 11 de maig de 2011, la Mesa de Contractació va procedir a
l’obertura dels sobres núm. 1 “Documentació i referències”, constatant que
algunes proposicions tenien algun defecte o bé omissió considerats
esmenables, a excepció de les corresponents a les empreses “Construcciones
y Reformas Construmar, SL” i “Aplicaciones Constructiva Gonmar, SL”,
respectivament,
a les quals les hi mancava documentació considerada
imprescindible per participar en la proposició, segons plec de clàusules
aprovat.
La Mesa de Contractació va acordar excloure les proposicions presentades per
les empreses “Construcciones y Reformas Construmar, SL” i “Aplicaciones
Constructiva Gonmar, SL”, respectivament, per no aportar documentació
preceptiva segons plec de clàusules aprovat,
acceptar la resta de les
proposicions presentades i continuar amb l’obertura dels sobres núm. 2 i 3 de
les proposicions admeses, sense perjudici de requerir als licitadors que
correspongui per a què esmenin els defectes materials o omissions detectats
en llurs proposicions.
Oberts els sobres núm. 2, referents a la “Proposició econòmica”, resulta que
les ofertes econòmiques de les empreses foren les següents:
EMPRESA
GILABERT MIRO, SA
TAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, SA
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA
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TOTAL
943.611,01€
980.321,37€
1.005.063,00€

DRAGADOS, SA
CONSTRUCCIONS JAEN VALLES, SL
UTE DECOBLOCK, SL- MACE SEGRIÀ, SL
UTE APLICACIONS BERSA,SA -CONSTRUCCIONS PRHO, SA
OBRAS CIVILES CODESPORT, SAU
CONSTRUCCIONES ALFONSO RUIZ, SAU
CONSTRUCCIONES SOLIUS, SA
BECSA, SAU
CONSTRUCTORA SANT JOSÉ, SA
CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
TRANSCORNEJO, SA

982.389,56€
785.384,40€
1.031.320,00€
971.014,51€
1.034.094,27€
1.004.947,00€
1.032.026,00€
963.631,77€
1.447.732,30€
999.146,92€
982.389,55€

La Mesa de Contractació va acordar excloure la proposició aportada per
l’empresa “Constructora San José, S.A.” perquè la seva proposició
sobrepassava el tipus de licitació establert a la clàusula 2a. del plec de
clàusules, que és d’1.034.094,27€, IVA inclòs.
Posteriorment, la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura dels sobres
núm.3,
referents a “Propostes i millores” . La valoració provisional de les
proposicions es fa va efectuar en la segona reunió que va celebrar la Mesa de
Contractació en data 13 de maig de 2011, amb el suport tècnic de l’arquitecte
Sr. Josep Ma. Milà Rovira, redactor del projecte tècnic de l’obra objecte de
contractació.
Un cop valorades les proposicions de conformitat amb els criteris objectius que
han de servir de base per a l’adjudicació de l’obra, de conformitat amb el plec
de clàusules aprovat per l’Ajuntament, la Mesa de Contractació va atorgar les
següents puntuacions:
EMPRESA

GILABERT MIRO, SA
TAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, SA
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA
DRAGADOS, SA
CONSTRUCCIONS JAEN VALLES, SL
UTE DECOBLOCK, SL- MACE SEGRIÀ, SL
UTE APLICACIONS BERSA,SA -CONSTRUCCIONS PRHO, SA
OBRAS CIVILES CODESPORT, SAU
CONSTRUCCIONES ALFONSO RUIZ, SAU
CONSTRUCCIONES SOLIUS, SA
BECSA, SAU
CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
TRANSCORNEJO, SA
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TOTAL

10,92
9,07
9,37
9,59
15,38
8,48
11,03
9,81
10,14
4,24
11,08
13,57
15,23

La Mesa Contractació va acordar donar audiència a l’empresa “Construccions
Jaén Vallés, SL”, que és la que havia obtingut més puntuació (15,38 punts),
per a què justifiqués l’oferta econòmica presentada, considerada anormalment
baixa, d’acord amb la clàusula 7a. del plec de clàusules que regeix la
contractació i perquè clarifiqués determinats aspectes de la seva proposta
sobre millora de qualitat dels materials i vida de l’edifici, simplificació de les
tasques de manteniment de l’edifici i major grau de respecte al medi ambient i
les valorés econòmicament.
Tanmateix, es va acordar convocar a dita
empresa pel dia 16.05.2011, a les 9:30 hores, a justificar davant dels Serveis
Tècnics Municipals la valoració de l’oferta presentada i les seves condicions,
donant compliment al que estableix l’article 136.3 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic i prosseguir la reunió de la Mesa de
Contractació un cop efectuat el tràmit d’audiència a l’empresa esmentada i es
disposés de l’informe emès al respecte pels Serveis Tècnics Municipals.
Un cop complert el tràmit d’audiència i compareguda l’empresa requerida, els
Serveis Tècnics van informar que l’empresa “Construccions Jaén Valles, SL”
presentava una baixa d’un 24,05% respecte el pressupost base de licitació,
que el preu ofertat es trobava por sota del 10% de la mitja del total dels preus
ofertats però que havia justificat abastament la baixa, per la qual cosa es podia
considerar que no es tractava d’una oferta anormalment baixa. Per altra part,
es prenia en consideració la clarificació i la valoració econòmica sobre la
proposta de millora de qualitat de materials, tasques de manteniment i major
respecte al medi ambient que havia efectuat la mateixa empresa.
A la vista de l’informe emès pels Serveis Tècnics, la Mesa de Contractació va
acordar en la tercera reunió del dia 19 de maig de 2011:
1. Elevar a definitives les valoracions provisionals de les proposicions
presentades que la Mesa de Contractació havia efectuat en la reunió del dia 13
de maig de 2011, anteriorment transcrites, detallades en un quadre annex a
l’acta.
2. Proposar a l'òrgan municipal competent l'adjudicació del contracte de les
obres de “Construcció del Viver d’Empreses a Gandesa" a l'empresa
"Construccions Jaén Vallés, SL”, per l'import de 785.384,40€, IVA inclòs, per
tractar-se de la proposició, que ajustant-se al plec de clàusules aprovat, havia
obtingut més puntuació (15,38).
Vistos els articles 134 a 140 i 145 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic i disposicions concordants;
En ús de les atribucions conferides per l’article 22.2 n) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Adjudicar el contracte d’execució de les obres municipals
nomenades "Construcció del Viver d’Empreses a Gandesa”, a l'empresa
"Construccions Jaén Vallés, SL", amb CIF B-43429562, per l’import de: Setcents vuitanta-cinc mil tres-cents vuitanta-quatre euros i quaranta cèntims
(785.384,40€) IVA inclòs, amb estricta subjecció al projecte tècnic de les
obres a executar i al plec de
clàusules econòmico-administratives que
regeix la contractació de les obres de referència, aprovats ambdós per
l'Ajuntament i a la proposició aportada per l'empresa adjudicatària, obrant a
l'expedient, en concordança amb la proposta d'adjudicació efectuada per la
Mesa de Contractació en data 19 de maig de 2011.
SEGON: Comunicar a l’empresa adjudicatària que l’adjudicació esdevindrà
definitiva, un cop l’Alcalde-President verifiqui que ha aportat a l’Ajuntament la
documentació que tot seguit es relaciona, en un termini màxim de 15 dies, a
comptar des de la data de notificació del present acord:
1. Declaració responsable de no estar incurs en cap supòsit de prohibició de
contractar amb les administracions públiques,
adjuntant certificacions
originals acreditatives de trobar-se al corrent de les seves obligacions
tributàries amb Hisenda i amb la Seguretat Social, respectivament,
emeses
en data posterior al 20 de maig de 2011.
2. Resguard d’haver constituït a favor de l’Ajuntament la garantia definitiva,
que ascendeix a l’import de 39.269,22€.
3. Documentació acreditativa de què l’empresa adjudicatària disposa dels
mitjans materials i personals que específicament ha d’adscriure a l’execució
del contracte.
4. Documentació acreditativa de què l’empresa adjudicatària ha donat
compliment a les propostes formulades
en la seva proposició sobre
contractació de catorze (14) treballadors desocupats amb motiu de l’execució
de l’obra, amb contractes laborals de sis (6) mesos de durada com a mínim.
En tot cas, la vigència dels contractes laborals s’estendrà durant tot el termini
d’execució de l’obra.
5. Pòlissa d’assegurança.
TERCER: Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida núm. 6.62.622.01/4.2
(PT2010) de l’estat de despeses del Pressupost Municipal vigent.
QUART:
Advertir a l'empresa adjudicatària que en el termini de 15 dies
naturals des de l’adjudicació definitiva, haurà de comparèixer a l'Ajuntament
per a formalitzar el corresponent contracte administratiu i aportar el Pla de
Seguretat i Salut en el Treball,
d'acord amb les prescripcions establertes a
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l'article 7è. del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre Seguretat i Salut
en les obres.
CINQUÈ: Aprovar l'expedient global de contractació de l'obra de referència i
ratificar íntegrament els acords adoptats al respecte per la Mesa de
Contractació.
SISÈ: Fer pública la present adjudicació provisional del contracte mitjançant
anuncis a publicar al perfil del contractant de l’Ajuntament, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al
tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament.
SETÈ: Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta de
licitadors, retornant a aquests darrers la garantia provisional dipositada per
optar a la licitació.
VUITÈ: Comunicar l’adjudicació del contracte a l’Agència de Suport a
l’Empresa Catalana “acció 10”, a fi de justificar la subvenció atorgada per a
l’actuació del Viver d’Empreses a Gandesa.
NOVÈ:
1. Desestimar la reclamació interposada per la Cambra Oficial de
Contractistes d’Obres de Catalunya contra el plec de clàusules aprovat per
l’Ajuntament per la contractació de l’obra de “Construcció del Viver d’Empreses
a Gandesa”, per la valoració de la contractació de treballadors aturats i
discapacitats fins a un màxim d’un 5 per 100 del total de puntuació a atorgar,
per considerar que es tracta d’un dels supòsits contemplats a l’article 102 de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. Pel que fa a la
reclamació contra el contingut de la clàusula 20a. del plec de clàusules,
determinar que aquesta s’ajustarà al que estableix l’article 218 de mateix text
legal.
2. Donar trasllat del present acord a l’entitat reclamant per al seu coneixement
i als efectes escaients.
8) Presa en consideració de l’estudi d’impacte informatiu i de l’estudi
d’impacte ambiental “Millora general. Variant de Gandesa. Carretera C43, PK 12+560, fins a la carretera N-420, Tram Gandesa”, tramès per la
Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.
En data 11.04.2011 la Direcció General de Carreteres de la Generalitat ha
tramès a l’Ajuntament anunci d’informació pública i un exemplar de l’estudi
informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental del projecte de la variant de la
carretera C-43 fins a la carretera N-420 a Gandesa.
L’Ajuntament ha pres en consideració la documentació tècnica aportada i ha
recaptat els informes tècnics corresponents sobre les alternatives que presenta
el projecte.
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El document d’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat per
l’Ajuntament ja contempla la realització de la variant de la carretera C-43. Per
altra part, també la contempla el Pla Territorial de les Terres de l’Ebre aprovat
pel Consell Consultiu de la Generalitat en data 27 de juliol de 2010.
Segons les Normes Subsidiàries de Planejament la Variant transcorre, tant
l’alternativa 1 com la 2, per sòl no urbanitzable, Clau 32, sòl lliure permanent,
en terrenys de secà i erms, boscos i matolls i agrícoles.
Un cop s’han pres en consideració els documents tècnics tramesos i els
informes tècnics emesos al respecte, resulta que l’alternativa 1 del projecte és
mes avantatjosa per al municipi perquè suposa un menor impacte ambiental,
una menor afectació al planejament urbanístic, un menor cost econòmic i
s’afecten menys serveis i infraestructures existents. Contràriament, té una
major longitud que l’alternativa 2 i comporta una major afecció de superfície
agrícola. No obstant això, valorada en el seu conjunt, es considera que
l’alternativa 1 és la que urbanísticament s’adequa millor al planejament
urbanístic i la que pot aportar més beneficis al territori.
De conformitat amb el que preveu l’article 17.2 del Decret Legislatiu 2/2009, de
25 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Carreteres i
disposicions concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar els informes tècnics que han emès l’Arquitecte Sr. Josep
Maria Milà Rovira i l’aparellador municipal Sr.
Josep Lluís Avinyó Falcó,
respectivament, en relació a l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental
del projecte de la variant de la carretera C-43 fins a la carretera N-420 a
Gandesa.
SEGON: Comunicar a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat que
l’Ajuntament prefereix l’alternativa 1 del projecte de la Variant de Gandesa,
carretera C-43, PK 12+560, fins a la carretera N-420, tram Gandesa (Clau EIIA-VE-06008), ja que en el seu conjunt és la que comporta més beneficis al
territori, si bé caldrà que es tinguin en compte les següents consideracions:
1. S’haurà de construir una rotonda al punt d’intersecció del Camí de Gandesa
a Bot amb la Variant de la C-43, per facilitar l’accés a la població.
2. S’hauran de preservar el jaciment paleontològic i diferents elements
patrimonials no catalogats relacionats amb la Guerra Civil.
3. S’hauran de minimitzar les afectacions a conreus i edificacions agrícoles.
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4.
Durant l’execució de les obres, els camins afectats hauran de restar
transitables mitjançant una planificació intel·ligent perquè hi puguin circular els
agricultors i els veïns en general.
5. Caldrà reduir l’impacte ambiental i paisatgístic de les obres de la Variant,
amb plantació de vegetació autòctona.
6. Caldrà reduir l’impacte dels terraplens i dels buidats.
7. Es respectaran els marges de pedra tradicionals ja existents i es cas de
resultar afectats per les obres, s’hauran de reconstruir i restablir-los al seu
estat original.
TERCER:
Donar trasllat del present acord a la Direcció General de
Carreteres de la Generalitat, adjuntant-li còpia dels informes tècnics aprovats.
Assumptes de Governació:
9) Sol·licituds de llicències municipal d’activitat:
■Sol·licitud de llicència ambiental del Sr. Jaume Bosquet Llop,
explotació ramadera ja existent. Exp. 32/2003.-

per una

El Sr. Jaume Bosquet Llop és titular d’una explotació ramadera de 1.375 porcs
d’engreix, -Granja Vilella-, amb marca oficial 3140AE, emplaçada al Polígon
12, Parcel·la 49,
Partida Horts,
TM de Gandesa,
i va demanar a
l’Ajuntament la corresponent llicència ambiental mitjançant una avaluació
ambiental verificada per una entitat col·laboradora de l’administració.
De conformitat amb el que estableix el Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual
es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de
les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, l’activitat de referència
s’ha d’adequar a la normativa mediambiental vigent, seguint el procediment
d’avaluació ambiental.
Es tracta d'una activitat inclosa a l'annex II.1, Apartat 11, Subapartat 1b) del
Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'administració ambiental, modificat pel Decret 143/2003, de 10 de juny,
sotmesa al règim de llicència ambiental.
De conformitat amb el que determina l’article 5.2c) del Decret 50/2005, de 29
de març, l'Ajuntament va trametre a la Delegació Territorial de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat una còpia de la documentació tècnica i
administrativa obrant a l’expedient incoat a instància del Sr. Jaume Bosquet
Llop, a fi que l’OGAU informés sobre la seva suficiència i idoneïtat i també
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sobre els aspectes ambientals de la seva competència en el procés d’obtenció
de la llicència ambiental corresponent.
En data 20.04.2010, l’OGAU va elaborar un informe integrat relatiu a la petició
de llicència ambiental de l’explotació ramadera del Sr. Jaume Bosquet Llop, de
caràcter favorable, si bé condicionat al compliment de les condicions que
s’estableixen al mateix informe per al funcionament de l’activitat.
En compliment del que determina l'article 5.2b) del Decret 50/2005, de 29 de
març, la sol·licitud de llicència ambiental de referència es va sotmetre al tràmit
d'informació pública durant un termini de vint (20) dies, durant el qual no es va
presentar cap tipus de reclamació.
De conformitat amb el que estableix l’article 5.2d) i e) del Decret 50/2005 abans
esmentat, l’Ajuntament Ple, en sessió de data 16.12.2010, va formular la
proposta de resolució de l'expedient d'activitat núm. 32/2003, incoat a instància
del Sr. Jaume Bosquet Llop, en el sentit d'atorgar a aquest la llicència
ambiental sol·licitada, amb les condicions que consten al mateix acord.
La proposta de resolució va ser notificada a l’interessat i comunicada a l’OGAU,
a fi que ambdues parts poguessin presentar les al·legacions que consideressin
convenients.
Dins del termini legalment establert, el Sr. Jaume Bosquet Llop va presentar a
l’Ajuntament, en data 1.02.2011, un escrit d’al·legacions contra la proposta de
resolució esmentada, del qual se’n va donar trasllat a l’OGAU, a fi que
informés al respecte.
Atès que en data 15.04.2011,
l’OGAU ha emès un nou informe sobre
l’explotació ramadera de referència, pel qual modifica diversos apartats de
l’informe integrat de data 20.04.2010;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Formular nova la proposta de resolució de l’expedient d’activitat
núm. 32/2003, incoat a instància del Sr. Jaume Bosquet Llop, en el sentit
d’atorgar a aquest, llicència municipal per a una explotació ramadera de 1.375
porcs d’engreix, -Granja Vilella-, marca oficial 3140AE, emplaçada al Polígon
12, Parcel·la 49, Partida Horts, TM de Gandesa, subjecte al compliment de
les següents condicions:
2.2 Gestió d’animals morts:
Descripció

Classe

Codi

Producció

Animals morts

NP

020102

80 caps/any
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Tipus de gestió
Gestió externa dels cadàvers. Es
disposa d’una pòlissa d’assegurança
per 1.375 porcs d’engreix, i per tant
garanteix la gestió de la totalitat dels
cadàvers de l’explotació.

La gestió dels animals morts es considera correcta.
Cal disposar, en tot moment, d’una pòlissa d’assegurança agro-ramadera
vigent que cobreixi la totalitat dels animals de l’explotació tenint en compte que
caldrà complir les següents condicions:
 Cal disposar d’un contenidor per l’emmagatzematge dels animals morts.
- El contenidor haurà d’estar tapat.
- El contenidor s’haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de
recollida.
- El contenidor i el seu entorn s’haurà de mantenir en bones condicions de
neteja i desinfecció.
 En produir-se una baixa cal avisar al servei de recollida amb la màxima
brevetat possible.
Si existeix fossa de cadàvers, aquesta haurà d’estar en desús. La gestió dels
animals morts no es podrà efectuar mitjançant aquesta, d’acord amb el
Reglament 1774/2002 en el qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables
als subproductes animals no destinats al consum humà.
2.3 Gestió de residus (agroquímics, zoosanitaris, etc.)
Descripció
Residus
agroquímics,
zoosanitaris, ....

Classe
P

Codi
020108

Producció
120 l/any

Tipus de gestió
Gestió externa residus perillosos. Es
disposa d’un contracte amb gestor
autoritzat.

La gestió d’aquests residus es considera correcta.
Caldrà disposar d’un contracte de recollida de residus amb un gestor autoritzat i
tenint en compte que caldrà complir les següents condicions:
- L’emmagatzematge d’aquests residus s’efectua en recipients tancats.
- El temps màxim d’emmagatzematge d’aquests residus no supera els sis
mesos.
- La gestió d’aquests residus es realitzarà mitjançant gestors de residus
autoritzats o bé, per la seva recollida, s’utilitzarà els serveis d’associacions o
de distribuïdors de productes zoosanitaris.
Segons la verificació de l’avaluació ambiental, l’energia emprada a l’explotació
és elèctrica i calorífica (estufes de carbó), i no s’utilitzen matèries primeres i
auxiliars com a jaç d’animals.
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2.4 Abastament d’aigües i emissions d’aigües residuals
Segons l’informe de verificació, l’abastament d’aigua prové d’un pou legalitzat.
Les aigües sanitàries, aigües de neteja i les potencialment contaminades es
gestionaran conjuntament amb les dejeccions ramaderes. Segons dades de la
verificació, no es fa segregació de les aigües pluvials, el destí de les quals és
l’entorn de l’explotació.
A títol informatiu:
En cas que l’activitat es trobi en zona de policia, caldrà que disposi de la
corresponent autorització.
2.5 Gestió de les dejeccions ramaderes.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha
presentat informe tècnic del Pla de gestió de les dejeccions ramaderes (PGDR)
amb número P03865, de data 01.04.2011.
El Sr. Jaume Bosquet Llop, titular de l’explotació “Granja Vilella” de marca
oficial 314 AE, situada al municipi de Gandesa (Terra Alta), ha presentat en
data 31/07/2003, el Pla de gestió de dejeccions ramaderes (Pla de gestió núm.
P03865) del qual es va emetre resolució de validació en data 15/02/2005. En
data 18/09/2008 i 01/04/2009 presenta la documentació complementària.
El titular de l’explotació ha sol·licitat la llicència ambiental aportant la verificació
de l’avaluació ambiental.
Aquest Pla de gestió està signat pel tècnic Sr. Manel Gisbert Lahosa, qui
assumeix la veracitat de les dades exposades.
Malgrat que el Pla de gestió afecta a zones vulnerables segons els Decrets
283/1998, 476/2004 i l’Acord de Govern 128/2009, no hi ha increment de la
capacitat de bestiar segons la disposició transitòria quarta del Decret 136/2009.
La generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions generades pel bestiar
que consta a l’expedient de llicència ambiental és de 9.969 kg.
Es preveu que 9.969 kg de nitrogen es gestionarà en el marc agrari, per a la
qual cosa al Pla de gestió s’aporten 76,3 ha en zona no vulnerable i 5,7 ha en
zona vulnerable designades per l’Acord de Govern 128/2009. No han estat
considerades per a l’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes degut a
que no han estat ben acreditades les següents parcel·les:
Terme municipal
Gandesa (43065)
Corbera d’Ebre (43049)
Corbera d’Ebre (43049)
Corbera d’Ebre (43049)
Corbera d’Ebre (43049)
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Polígon
010
016
001
006
006

Parcel·la
00035
00134
00011
00163
00164

Corbera d’Ebre (43049)
Corbera d’Ebre (43049)
Corbera d’Ebre (43049)
Corbera d’Ebre (43049)
Corbera d’Ebre (43049)

013
013
015
017
017

00122
00149
00038
00007
00008

La capacitat d’emmagatzematge impermeable de dejeccions disponible
descrita a la verificació de l’avaluació ambiental és de 783 m3 per als purins,
mentre que la capacitat necessària és de 1478 m3 per als purins.
Posteriorment s’aporta un certificat tècnic on es fa constar que s’ha construït
una bassa amb una capacitat d’emmagatzematge per a 786,33 m3.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
conclou informar favorablement la gestió de les dejeccions ramaderes
generades tenint en compte que el titular de l’explotació haurà d’aportar les
següents mesures addicionals:
-

En el termini d’un mes caldrà complir amb els requeriments relatius a la
capacitat d’emmagatzematge. Cal realitzar les obres per assolir la
capacitat d’emmagatzematge impermeable necessària esmentada.

-

En el termini d’un mes caldrà complir amb els requeriments relatius a la
capacitat d’emmagatzematge. El titular de l’explotació ha
d’impermeabilitzar el sistema d’emmagatzematge.

2.6 Mesures de bioseguretat i sanitat animal
Com a mesures de bioseguretat i sanitat animal, segons la verificació de
l’avaluació ambiental, l’explotació disposa de:
-

Tanca perimetral total
Teles ocelleres a les finestres
Infermeria per a l’observació dels animals malalts
Màquina a pressió per la desinfecció de les rodes dels vehicles
Dependències d’higiene personal

Aquests mesures es consideren suficients ja que es tracta de valorar una
explotació existent. En tot cas, es considera recomanable disposar de pediluvis
a l’entrada de cada nau i llibre de visites.
La Secció de Ramaderia i Sanitat del Departament d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural (DAR) a Terres de l’Ebre va emetre un informe favorable, l’1
d’octubre de 2008, sobre els aspectes de l’activitat que són de la seva
competència, per l’adequació de l’activitat esmentada a la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i es fa constar que
s’hauran de complir en tot moment les mesures específiques de bioseguretat
establertes per la legislació vigent per evitar la difusió de malalties.
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2.7 Prevenció d’incendis forestals:
Segons l’avaluació ambiental, l’activitat es troba situada a més de 500 m de
terrenys forestals, definits a l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal
de Catalunya i a l’article 1 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
En tot cas, es considera recomanable que l’explotació disposi dels elements
mínims necessaris per tal d’evitar que un incendi iniciat dintre del recinte de
l’establiment pugui afectar l’entorn forestal proper, com també per poder fer
efectiva la seva autoprotecció en el cas que un incendi forestal provocat des de
l’exterior amenaci.
2.8 Afecció al medi
Segons dades de la verificació, no hi ha cap espai natural protegit en un radi de
1000 metres de l’explotació.
L’activitat és existent, i amb les mesures preventives i de control que recull la
documentació presentada i les condicions que es fixen en aquesta proposta, no
ha de produir efectes significatius sobre el medi.
2.9 Programa de correccions. Exempció temporal de límits d’emissió.
Amb l’avaluació ambiental verificada, el titular va presentar un compromís com
a programa de correccions, per tal d’ampliar la capacitat d’emmagatzematge
de purins a l’explotació.
Posteriorment a la data de verificació de l’avaluació ambiental verificada, el
titular va presentar davant de l’Ajuntament de Gandesa un projecte constructiu
d’una bassa de purins al polígon 12, parcel·la 48 del mateix terme municipal, i
amb capacitat per a 508 m3 que sumats als 782,51 m3 de capacitat disponibles
actualment a l’explotació, la capacitat total serà de 1.290,5m3.
El certificat final d’obra signat per l’enginyer tècnic agrícola Manel Gisbert
Lahosa, i visat el 4 de novembre de 2008 amb el número 600453, avala
l’execució de la bassa esmentada.
Posteriorment, en data 01.04.2009, va entrar a l’OGAU un certificat tècnic
signat pel senyor Manel Gisbert Lahosa, on es fa constar que s’ha construït una
bassa de purins amb una capacitat d’emmagatzematge de 786,33 m3, que
sumats als 782,51 m3 de capacitat disponibles anteriorment a l’explotació, la
capacitat total serà de 1.568,84 m3.
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D’acord amb l’informe tècnic del Pla de gestió P03865, que ha emès el DAAM
el 1 d’abril de 2011, l’explotació haurà de disposar d’una capacitat
d’emmagatzematge com a mínim de 1.478 m3 pels purins. Per tant, s’accepta
el programa de correccions proposat i executat pel promotor com a suficient.
Es proposa un termini d’un mes des de la concessió de la llicència, per dur a
terme el programa de correccions, amb les especificacions següents:
-

Caldrà disposar d’una capacitat d’emmagatzematge pels purins generats
en l’explotació, de com a mínim 1.478 m3.

-

Els sistemes d’emmagatzematge hauran d’estar construïts, mantinguts i explotats de
manera que s’eviti qualsevol fuita ja sigui per lixiviació, percolació o sobreeiximent,
d’acord amb la secció 3 del Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del
programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació
de nitrats que procedeixen de fons agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.

3.1 CONDICIONS PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT:
S’atorga al Sr. Jaume Bosquet Llop un termini de 150 dies des de la data de
concessió de la llicència per realitzar les mesures previstes en el programa de
correccions tenint en compte les especificacions de l’apartat 2.9.
3.1.1 Condicions addicionals per a l’exercici de l’activitat
Cal disposar, en tot moment, de la pòlissa d’assegurança agro-ramadera vigent
que cobreixi la totalitat dels animals de l’explotació.
Cal disposar, en tot moment, d’un contracte de recollida de residus perillosos
amb una empresa gestora autoritzada.
Caldrà disposar del Llibre de gestió de les dejeccions ramaderes degudament
complimentat i actualitzat.
Els sistemes d’emmagatzematge hauran d’estar construïts, mantinguts i
explotats de manera que s’eviti qualsevol fuita ja sigui per lixiviació, percolació
o sobreeiximent, d’acord amb la secció 3 del Decret 136/2009, d’1 de setembre,
d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables en
relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de
gestió de les dejeccions ramaderes.
No es podran utilitzar els residus com a jaç i/o combustible, a no ser que es
disposi de la corresponent declaració de subproducte.
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3.1.2 Condicions de gestió per a l’exercici de l’activitat
3.1.2.1 Gestió de les dejeccions ramaderes:
• Les instal·lacions per a l’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes
han de ser estaques, de tal manera que el seu contingut no pugui sortir
de l’interior, i han d’estar construïdes de tal forma que s’eviti l’entrada de
les aigües, pluvials netes, d’escolament superficial.
• La neteja de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que la quantitat
d’aigua utilitzada i la freqüència permetin reduir la quantitat d’aigües
brutes generades.
• Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a
l’activitat, les aigües de neteja de les edificacions, i les aigües residuals
sanitàries, s’hauran d’aconduir fins al sistema d’emmagatzematge de les
dejeccions ramaderes (el dimensionament del qual haurà de contemplar
l’entrada d’aquestes aigües).
• S’adoptaran les mesures de seguretat adients per tal d’evitar
vessaments accidentals durant les operacions d’extracció de les
dejeccions i de les aigües residuals dels sistemes d’emmagatzematge.
• Els criteris per a la mesura de la capacitat d’emmagatzematge són els
que figuren a la instrucció tècnica IT-210 (“Criteris per a la mesura de
capacitat d’emmagatzematge de dejeccions en una explotació
ramadera”), disponible a la pàgina web:
• www.gencat.cat/dmah>Inici>Àmbits d’actuació>Empresa i avaluació
ambiental>Prevenció i control d’activitats>La Llei de prevenció i control
ambiental
d’activitats>Oficina
d’Acreditació
d’Entitat
Col·laboradores>Criteris tècnics d’actuació de les entitat col·laboradores
• Els sistemes d’emmagatzematge hauran d’estar construïts, mantinguts i
explotats de manera que s’eviti qualsevol fuita ja sigui per lixiviació,
percolació o sobreeiximent.
• L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i la resta de fertilitzants
nitrogenats en zona vulnerable es farà respectant el Decret 136/2009, o
normativa que el substitueixi, i el Codi de bones pràctiques agràries en
relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d’octubre de 1998).
• En zona vulnerable, les èpoques d’aplicació agrícola dels fertilitzants
nitrogenats i les quantitats màximes de nitrogen a aplicar respectaran el
que s’indica als articles 4 i 5 del Decret 136/2009.
• En les zones no designades com a vulnerables pel Decret 283/1998, el
Decret 476/2004 i l’Acord de Govern 128/2009, la quantitat màxima de
nitrogen procedent dels fems i altres materials orgànics a aplicar és la
que s’estableix a l’article 24 del Decret 136/2009.
• L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes en aquelles zones que
no es van designar vulnerables pel Decret 283/1998, el Decret 476/2004
i l’Acord de Govern 128/2009 es farà respectant al màxim les
recomanacions del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el
nitrogen (Ordre de 22 d’octubre de 1998).
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• El mètode d’aplicació dels fertilitzants nitrogenats, tant en zona
vulnerable com fora de les zones vulnerables, es farà d’acord amb
l’article 8 del Decret 136, tenint en compte el que es disposa als articles
9 i 10 de l’esmentat Decret, sobre l’aplicació dels fertilitzants en terrenys
de fort pendent i l’aplicació en terrenys entollats, inundables, gelats o
nevats.
• En l’aplicació agrícola dels fertilitzants caldrà respectar les distàncies i
termini màxims d’incorporació de fertilitzants al sòl fixats a la Secció 2
del Decret 136/2009. També caldrà tenir en compte les possibles
restriccions en l’aplicació de fertilitzants a l’entorn de captacions d’aigua
subterrània destinada a consum humà derivades de l’article 32 del
mateix Decret.
• El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin
necessàries per a la correcta gestió de les dejeccions ramaderes,
especialment davant situacions imprevistes o excepcionals.
• En cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions caldrà atenirse al que es disposa als apartats 6, 7 i 8 de l’article 21 del Decret
136/2009.
• El titular de l’explotació ramadera estarà obligat a portar al dia el Llibre
de gestió de les dejeccions ramaderes, que es pot obtenir a les Oficines
Comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural o bé a la pàgina web:
http://www.gencat.cat/daam/dejeccions”
3.2 MESURES DE CONTROL
Atenent a la seva classificació a l’annex II de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, l’establiment
haurà de dur a terme els controls que s’estableixen a continuació i en els
terminis que s’especifiquen:
a) Un control específic, en el termini d’un mes des de la data de
concessió de la llicència per verificar que s’han dut les mesures
previstes en el programa de correccions amb les determinacions fixades
en l’apartat 2.9 d’aquest informe i les fixades en el punt 3.1.1 de l’informe
integrat.
b) Control periòdic: cada sis anys, llevat que una normativa sectorial o
altres declaracions o controls sectorials preceptius que li siguin
d’aplicació regulin un altre termini, sense perjudici que l’ordenança
municipal estableixi que sigui innecessari efectuar controls periòdics per
aquesta tipologia d’activitat.
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En el control periòdic es comprovarà l’adequació permanent de l’activitat
als requeriments legals aplicables i, específicament, als requeriments
fixats a la llicència ambiental, amb la incorporació de les modificacions
no substancials. A més, és comprovarà el següent:
• La correcta gestió dels animals morts i dels residus perillosos
(agroquímics, zoosanitaris, etc)
• Comprovar la disponibilitat i vigència del contracte o pòlissa
d’assegurança per la recollida i tractament dels animals morts.
• En cas d’existència de fossa de cadàvers, que aquesta està fora d’ús.
• Que les condicions i mesures de prevenció de les zones
d’emmagatzematge de residus perillosos (agroquímics, zoosanitaris,
etc.) i d’animals morts, són les previstes i es troben en bon estat d’ús. El
correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge
d’aquests residus.
• Que les condicions i mesures de prevenció de les zones
d’emmagatzematge de dejeccions ramaderes, són les previstes i es
troben en bon estat d’ús. El correcte estat de manteniment i ordre
d’aquestes zones d’emmagatzematge.
• El llibre de gestió de les dejeccions ramaderes degudament
complimentat.
• El que li sigui d’aplicació segons la normativa vigent referent a aspectes
mediambientals en el moment d’aquest control.
Els controls hauran de ser realitzats o verificats per una entitat col·laboradora
de l’Administració degudament acreditada, llevat que en la llicència ambiental
l’Ajuntament encomani els controls als serveis tècnics municipals.
Les llicències ambientals estaran subjectes a les renovacions periòdiques que
en el seu cas determini la legislació en matèria d’aigua, aire o residus, sens
perjudici de la revisió d’ofici d’acord als supòsits recollits a l’article 62.4 de la
L20/2009.
SEGON: Notificar la present proposta de resolució a l’interessat i a l’Oficina
de Gestió Ambiental Unificada del Departament de Medi ambient de la
Generalitat, respectivament, a fi que en el termini màxim de deu dies presentin
les al·legacions que considerin convenients.
■Sol·licitud de llicència de l’empresa “Funerària Priorat, Ribera i Terra Alta, SL”
Exp. núm. 7/2011.
L’empresa “Funerària Priorat, Ribera i Terra Alta, SL” ha sol·licitat llicència
municipal per a una activitat de tanatori a emplaçar a l’av. Franquet, núm. 61
de Gandesa, segons consta a l’expedient a dalt referenciat.
L’activitat s’ha d’establir en una nau de 346,79 m2 de superfície construïda i de
307,69 m2 de superfície útil, amb un aforament màxim de 28 persones.
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Segons l'informe emès pel Tècnic Municipal,
resulta que l'activitat es troba
classificada a l'annex III, Codi 12 "Altres activitats", Subcodi 12.29 "Serveis
Funeraris" de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, sotmesa al règim de comunicació.
Altrament, ni per la seva superfície ni pel seu aforament, l’activitat no està
inclosa a l’annex I de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat
en matèria de prevenció d’incendis en establiments,
activitats,
infraestructures i edificis.
Segons la modificació puntual núm. 1/2010 de les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi, aprovada definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en sessió de data 24.03.2011, l'activitat de
tanatori és un ús permès en aquesta zona, qualificada com a sòl urbà, Clau 5,
Zona d’implantació industrial.
L’immoble on s’establirà l’activitat de referència té els serveis de vies públiques
i de sanejament prescrits per la normativa vigent.
Fets avinents els informes favorables emesos al respecte pel Tècnic
Municipal i pel Cap Local de Sanitat, respectivament;
Vistos els articles 51 a 53 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, abans
esmentada, 71 a 76, 92 i 93 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i
disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Atorgar a l’empresa “Funerària Priorat, Ribera i Terra Alta, SL”,
amb CIF B-55523518, llicència municipal per a una activitat de tanatori a
emplaçar a l’av. Franquet, núm. 61, de Gandesa, de conformitat amb la
documentació tècnica aportada pels promotors, obrant a l’expedient d’activitat
núm. 7/2011 i amb les condicions següents:
1. L'aforament màxim del local serà de 28 persones.
2. S’hauran d’instal·lar a l’interior del local les senyals de prohibit fumar,
d’acord amb el que estableix la Llei 28/2005, de 26 de desembre, modificada
posteriorment per la Llei 42/2010, de 30 de desembre.
3. Els titulars de la llicència hauran de presentar a l'Ajuntament certificació
final d’activitat i obra, expedida per un tècnic competent que acrediti que
l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen al projecte presentat i a la llicència
atorgada.
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4. Els titulars de la llicència hauran de sol·licitar als Serveis Tècnics Municipals
que realitzin la corresponent acta de comprovació.
SEGON: Determinar que la present llicència s’entén atorgada salvant el dret
de propietat i sense perjudici del de tercers i no podrà ser invocada per
excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer
els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer el titular de la
llicència atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals aplicables.
Assumptes diversos:
10) Assumptes de l’Alcaldia-Presidència.
A continuació el Sr. Alcalde-President va exposar al Ple de la Corporació
Municipal els temes següents:
-Pròrroga del contracte laboral del treballador Sr. Boumediene, formalitzada
per a justificar la totalitat de la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de
Catalunya, dins dels Plans d’Ocupació aprovats pels anys 2010/2011.
-Contractes laborals temporals formalitzats amb les treballadores Zapriana
Ivanova i Susana Reñé, per atendre els serveis de dinamització de l’Oficina de
Turisme i de l’estació de transferència de residus urbans, respectivament, fins
a iniciar nous Plans d’Ocupació (contractes pont).
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 tres quarts de tres de la tarda de la data al
començament assenyalada.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, vint de maig de dos mil onze.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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LA SECRETÀRIA,

