Acta Ple 6/2014

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EN DATA 24 DE JULIOL DE 2014.
A Gandesa, sent tres quarts de deu del dia 24 de juliol de 2014, es reuneixen
a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, els membres de la Corporació
Municipal que tot seguit es relacionen, convocats prèviament pel Sr. AlcaldePresident, a fi de celebrar sessió plenària de caràcter ordinari:
-President: Sr. Carles Luz Muñoz, Alcalde.
Regidors:
-Sr. Jaume Solé Altadill
-Sra. Maria Teresa Aubà Bases
-Sr. Pere Royo Pedrola
-Sra. Glòria Ruana Pegueroles
-Sra. Ana Maria Sicart Tarragó
-Sr. Miquel Aubà Fleix
-Sr. Joan Taulats Soler
-Sra. Montserrat Mateu Amades
Secretària: Sra. Yolanda Sas Laudo
Varen excusar la seva assistència els Regidors Municipals:
-Sr. Ramon Lluís Vidal
-Sra. Raquel Mulet Moreno
El Sr. Alcalde, després 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)
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Aprovació si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària celebrada
per l’Ajuntament Ple en data 12 de juny de 2014.

Feta avinent l’acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en data
12 de juny de 2014;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en data 12
de juny de 2014, sense esmenes de cap tipus.
2) Donar compte de la correspondència d’interès municipal.
A continuació, la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal, atenent a
les instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d’un recull de la
correspondència d’interès municipal rebuda darrerament, segons el detall
següent:
a) Escrit de l’Institut Català de les Dones, de data 25.06.2014 comunicant que
ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció de 2.014,00€ per a Programes de
diferents formats adreçats a les dones, a realitzar dins l’anualitat de 2014.
b) Escrit de l’Institut Terra Alta, rebut en data 21.07.2014, comunicant que a
partir del proper curs 2014/2015 el centre disposarà d’un punt de suport de
l’Institut Obert de Catalunya (IOC), la qual cosa permetrà atendre una bona
part de les necessitats formatives de la població. Tanmateix, en un futur
pròxim podrà oferir estudis d’idiomes.
c) Escrit de la Caja Rural de Teruel, rebut en data 20.06.2014, comunicant
que ha destinat un import de 200,00€ per col·laborar amb les Festes Majors de
setembre de 2014.
d) Escrit de la Direcció General de Política Energètica i Mines, rebut en data
23.06.2014, comunicant la Resolució per la qual s’estableix la liquidació del
terme variable corresponent a l’any 2013 i del terme fixa del 2014, que ha de
realitzar ENRESA en compliment de l’Ordre de 13 de juliol de 1998, en benefici
dels municipis definits com afectats per la instal·lació de la Central Nuclear
d’Ascó, entre els quals està el municipi de Gandesa.
e) Escrit del Consell Català de l’Esport, de data 25.06.2014, per la qual es
comunica la Resolució d’atorgament a l’Ajuntament d’una subvenció de
17.600,00€ per a efectuar les obres d’Arranjament del paviment del pavelló
poliesportiu, de 60.000,00€ de pressupost de contracta.
f) Escrit de la “Funerària Priorat-Ribera-Terra Alta, SL”,
rebut en data
19.05.2014, comunicant que l’empresa realitza els serveis considerats de
“beneficència” per a aquelles persones que no disposen de mitjans econòmics,
i que així s’acrediti pels Serveis Socials de l’Ajuntament, mantenint la qualitat i
dignitat de qualsevol altra prestació similar realitzada per la mateixa empresa.
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g) Escrit de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya, rebut en data 7.07.2014, comunicant que en el
tràmit urbanístic de l’aprovació d’actuacions d’interès públic i d’altres
intervencions en sòl no urbanitzable subjectes a un pla especial o d’altres,
s’han modificat les condicions de l’emissió de l’informe d’impacte ambiental i
integració paisatgística.
h) Escrit de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya,
rebut en data 8.07.2014, recordant que d’acord amb la Llei 13/2002, de 21 de
juny, de Turisme de Catalunya, hi ha l’obligació d’exhibir en tota mena de
publicitat que anunciï empreses i establiments turístics, el número d’inscripció
d’aquests, en el Registre de Turisme de Catalunya.
i) Escrit de la Diputació de Tarragona, rebut en data 9.07.2014, comunicant
que ha atorgat a l’Ajuntament un ajut econòmic extraordinari de 3.000,00€ per
l’organització a Gandesa del certamen “Elecció de la Pubilla i Hereu de
Catalunya 2014”.
j) Escrit de la Direcció de Comerç de la Generalitat de Catalunya, rebut en
data 14.07.2014, d’atorgament d’autorització per a què els establiments
comercials del municipi de Gandesa puguin romandre oberts entre les 22:00 i
les 24:00 h del dia 19.07.2014.
k) Escrit de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, rebut en data 18.06.2014, de comunicació de l’informe de control
financer efectuat per la intervenció delegada del Control Financer FEDER i
Fons de Cohesió a l’Ajuntament de Gandesa, sobre l’actuació “Restauració i
condicionament de l’edifici de les Escoles Velles”.
l) Escrit de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, rebut en data 28.05.2014, d’informació sobre la gestió i control de
les operacions beneficiàries del PO Catalunya FEDER-2007-2013.
L’Ajuntament Ple va donar-se’n per assabentat.
3) Donar compte de les disposicions normatives d’interès general.
A continuació, la Secretaria de la Corporació, atenent a les instruccions
facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d’un recull de les disposicions
normatives d’interès general publicades darrerament en els butlletins oficials.
L’Ajuntament Ple va donar-se’n per assabentat.
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4) Donar compte
Presidència.

de

les

resolucions

dictades

per

l’Alcaldia-

En compliment del que estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/&1986, de
28 de novembre, el Sr. Alcalde-President va disposar que per Secretaria es
donés compte de les resolucions que havia dictat l’Alcaldia des de la data de
celebració de la darrera sessió plenària ordinària fins avui, segons la relació
següents:
-Resolució 94/2014, de data 12.06.2014,
pagament d’una factura d’import 1.056,77€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució 95/2014, de data 13.06.2014, per la qual s’adjudica als Srs. Rafel
Navarro Serres i Genís Navarro Roselló, de Qualiesport, SCP, el contracte
per la prestació del servei de socorrisme aquàtic a les Piscines Municipals de
Gandesa, durant la temporada d’estiu 2014, pel preu de 9,90€/hora, apart
l’IVA.
-Resolució 96/2014, de data 16.06.2014, per la qual s’expedeix al Sr. Josep
Ma. Borràs Àngel, una targeta d’aparcament individual de vehicles per a
persones amb disminució, en la modalitat de conductor, registrada amb el
núm. 020.
-Resolució 97/2014, de data 17.06.2014, de delegació en favor del Regidor
Municipal Sr. Pere Royo Pedrola, la representació de l’Ajuntament i el vot en la
16ª Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
-Resolució 98/2014, de data 17.06.2014, d’aprovació i ordenació del pagament
d’una nota de despeses d’import 5,00€.
-Resolució 99/2014, de data 18.06.2014, per la qual s’adjudica als Srs. Rafel
Navarro Serres i Genís Navarro Roselló, de Qualiesport, SCP, el contracte de
prestació del servei de monitoratge de natació a les Piscines Municipals de
Gandesa, durant els mesos de juliol i agost 2014, pel preu de 14,90€/hora,
apart l’IVA.
-Resolució 100/2014, de data 19.06.2014,
pagament d’una factura d’import 2.420,00€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució 101/2014, de data 19.06.2014,
pagament d’una factura d’import 174,03€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució 102/2014, de data 20.06.2014, per la qual es disposa la devolució
a la Sra. Montserrat Duran Fontanet de l’import de 272,00€, que per error va
ingressar indegudament a l’Ajuntament en data 16.06.2014.
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-Resolució 103/2014, de data 20.06.2014, per la qual s’adjudica a la societat
“Area de Serveis Coll del Moro, SL” el contracte de gestió del servei de bar de
les piscines municipals, temporada d’estiu 2014, per l’import de 227,27€
mensuals més l’IVA.
-Resolució 104/2014, de data 25.06.2014, per la qual s’adjudica el contracte
d’execució de les obres de “Construcció del tram final urbà de la vorera de l’av.
Franquet” a l’empresa “Construccions Anna 2005, SL”,
per l’import de
221.182,15€, IVA inclòs, pel procediment negociat, sense publicitat.
-Resolució 105/2014, de data 27.06.2014,
pagament d’una factura d’import 180,00€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució 106/2014, de data 30.06.2014, per la qual s’atorga a la Sra. Ma.
Josefa Montañés Borràs, llicència urbanística per a instal·lar la il·luminació i
mecanismes diversos a l’edifici existent al c. Reis Catòlics, 4 de Gandesa,
segons expedient d’obres 60/2014.
-Resolució 107/2014, de data 30.06.2014, d’atorgament de gratificacions
econòmiques a personal municipal per tasques efectuades fora de la jornada
laboral durant el mes de juny 2014.
-Resolució 108/2014, de data 30.06.2014, d’aprovació de la memòria tècnica
valorada de l’actuació a realitzar a la zona de la Fonteta, TM de Gandesa,
consistent en la col·locació de cartells informatius i altres, amb un pressupost
de 27.836,48€ més IVA i es sol·licita a la Direcció General del Medi Natural de
la Generalitat de Catalunya una subvenció per a realitzar dita actuació.
-Resolució 109/2014, de data 30.06.2014,
pagament d’una factura d’import 1.188,86€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució 110/2014, de data 4.07.2014, per la qual es convoca a la Junta de
Govern Local per a celebrar sessió ordinària el dia 8 de juliol de 2014.
-Resolució 111/2014, de data 7.07.2014, per la qual s’atorga a la Fundació
Acció Social Infància, llicència urbanística per a la reforma interior dels
habitatges 1r -1a, 1r- 2a i 1r 3a de l’edifici plurifamiliar existent al c. Doctor
Ferran 48 de Gandesa, a fi de destinar l’espai resultant a casa d’infants,
segons expedient d’obres 57/2014.
-Resolució 112/2014, de data 15.07.2014, per la qual es contracta laboralment
la Sra. Ana Sabaté Cabrera per a efectuar tasques de repartiment de la
revista municipal “la Creuera”, des del dia 17 de juliol de 2014 fins a final de
servei, al 50 per 100 de la jornada.
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-Resolució 113/2014, de data 15.07.2014, per la qual es contracta laboralment
la Sra. Pilar Ferrando Rosa per a efectuar tasques de promoció turística de la
ciutat, categoria laboral d’oficial 2a, informadora turística, des del dia 17 de
juliol de 2014 fins a final de servei, al 70 per 100 de la jornada.
-Resolució 114/2014, de data 15.07.2014,
pagament d’una factura d’import 327,28€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució 115/2014, de data 15.07.2014,
pagament d’una factura d’import 3.724,33€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució 116/2014, de data 16.07.2014, d’aprovació de la memòria tècnica
valorada de les obres d’Arranjament dels clots existents a un tram del camí de
les Puntes, TM de Gandesa, redactada pel Tècnic Municipal i amb un
pressupost de contracta de 9.935,31€, IVA inclòs.
-Resolució 117/2014, de data 16.07.2014, per la qual s’aproven els criteris
que regiran la valoració de les proposicions que presentin els contractistes
interessats en l’adjudicació del contracte menor d’execució de les obres
d’Arranjament dels clots existents a un tram del camí de les Puntes, TM de
Gandesa”, amb un pressupost de contracta de 9.935,31€, IVA inclòs.
-Resolució 118/2014, de data 17.07.2014, per la qual s’aprova el projecte
tècnic de les obres d’Arranjament del paviment de varis carrers de Gandesa
amb aglomerat en calent”, redactat per l’enginyera tècnica d’obres públiques
Sra. Carme Cervera Vilella i amb un pressupost de contracta de 95.819,72€,
IVA inclòs.
-Resolució 119/2014, de data 21.07.2014, de convocatòria al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió ordinària el dia 24 de juliol de 2014.
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
Assumptes d’Hisenda:
5) Donar compte de l’aprovació definitiva del Compte General
Municipal de l’exercici 2013.
En sessió de data 12 de juny de 2014, l’Ajuntament Ple va aprovar el Compte
General Municipal de l’exercici 2013, condicionat al resultat del tràmit
d’informació pública, determinant-se que un cop transcorregut aquest tràmit,
sense haver-hi reclamacions, l’acord esdevindria definitiu.
Resultant que el Compte General Municipal referit a l'exercici 2013, juntament
amb l'informe emès al respecte per la Comissió Especial de Comptes, s'ha
sotmès a informació pública durant un termini de quinze dies i vuit dies més,
mitjançant sengles edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província de
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Tarragona núm. 120, de data 26.05.2014 i en el tauler d'anuncis de la Casa
Consistorial, respectivament;
Resultant que durant el tràmit d'informació pública de la documentació de
referència, no s'ha presentat cap tipus de reclamació ni d'al·legació.
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Prendre raó que el Compte General Municipal de l’exercici 2013 ha
esdevingut aprovat definitivament.
SEGON: Donar trasllat del present acord a la Sindicatura de Comptes, per al
seu coneixement i als efectes escaients.
6) Aprovació inicial si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit
3/2014, que afecta el Pressupost Municipal del mateix exercici.
El Sr. Alcalde va exposar que l’Ajuntament havia d’assumir determinades
obligacions amb càrrec al Pressupost Municipal vigent, per a les quals no hi
havia consignació pressupostària suficient i que eren bàsicament les obres de
renovació del paviment del Pavelló Poliesportiu, subvencionades pel Consell
Català d’Esports, la redacció del projecte tècnic de la instal·lació de la CT al
Viver d’Empreses i dues partides de despeses corrents. El Sr. Alcalde va
proposar al Ple de la Corporació Municipal aprovar un 3r. expedient de
modificació de crèdit,
d’import 73.650,00€, que afectaria el Pressupost
Municipal vigent i que es finançaria conjuntament amb nous o majors
ingressos no previstos al pressupost, amb càrrec al Romanent de Tresoreria
de l’exercici anterior i amb baixes de crèdit d’altres partides del Pressupost
Municipal no compromeses.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció,
l’expedient;

obrant a

Vistos els articles 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 34 i
següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 3/2014, que
afecta el Pressupost Municipal del mateix exercici 2014, ascendeix a l’import
de 73.650,00€ i es finança conjuntament amb nous o majors ingressos no
previstos al Pressupost Municipal, amb càrrec al Romanent de Tresoreria de
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l’exercici 2013 i amb baixes de crèdit d’altres partides del Pressupost Municipal
no compromeses, en els termes següents:

Expedient de modificació de crèdit 3/2014:
PARTIDES A SUPLEMENTAR O HABILITAR:
208.00/920
225.00/920
623.01/433
632.07/342

Arrendament fotocopiadora Biblioteca Municipal
Despeses per taxes, impostos estatals, autonòmics i locals
Dotació subministrament elèctric al Viver d’Empreses
Renovació del parquet del Pavelló Poliesportiu Mpal.
TOTAL A SUPLEMENTAR O HABILITAR

1.425,00
8.500,00
3.725,00
60.000,00
73.650,00

FINANÇAMENT:
1) Amb nous o majors ingressos no previstos al Pressupost Municipal:

350.00
461.08
750.80.02

Contribucions especials per l’execució d’obres
Subv. Diputació de Tarragona. PAM. Despesa corrent 2013
Subvenció Generalitat de Catalunya. Consell Català
d’Esport. Obra Arranjament paviment Pavelló Poliesportiu
761.06
Subv. Diputació de Tarragona. Obres Arranjaments parcials
Palau del Castellà, fase V, 2013
Suma
2) Amb càrrec al Romanent de Tresoreria de l’exercici 2013:
870.10

Romanent de tresoreria exercici anterior, despeses amb
finançament afectat

3.168,00
3.156,00
17.600,00
5.151,00
29.075,00

42.400,00

3) Amb baixes de crèdit d’altres partides del Pressupost Municipal no compromeses:
310.01/011
912.01/011

Interessos rènting fotocopiadora Biblioteca Municipal
Amortització anual rènting fotocopiadora Biblioteca Mpal.
Suma
TOTAL FINANÇAMENT 1+2+3

675,00
1.500,00
2.175,00
73.650, 00

SEGON: Sotmetre l’expedient de modificació de crèdit aprovat a informació
pública durant un termini de quinze dies, amb el benentès que un cop
transcorregut aquest termini, si no s’ha presentat cap reclamació, dit
expedient esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu.
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TERCER: Un cop aprovat definitivament, trametre’n còpia a la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Provincial
d’Hisenda, respectivament, publicant-ne un resum a nivell de capítols en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
7) Aprovació provisional si s’escau,
ordenances fiscals municipals.

de la modificació de diverses

El Sr. Alcalde va exposar que l’Ajuntament havia editat el llibre “Un casament
reial –La Farsa de Gandesa-“, escrit per la Sra. Àngels Cid Fornós i proposava
posar-lo a la venda al preu de 10,00€/exemplar, modificant l’Ordenança fiscal
núm. 36, reguladora del preu públic per la venda de llibres sobre Gandesa,
amb la inclusió d’aquest nou llibre.
Per altra part, va proposar modificar
l’Ordenança fiscal núm. 28, reguladora de la taxa per publicitat en el programa
de festes, en el sentit d’incloure-hi una tarifa nova per a l’anunci de mitja
pàgina a color, al preu de 110,00€, atenent així la demanda d’alguns
anunciants.
Vistos els articles 22.2e) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, 15 al 19, 20, i 23 al 27 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i
disposicions concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1) Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 36,
reguladora del preu públic per la venda de llibres sobre Gandesa, en el sentit
d’afegir-hi el preu següent::
Article 3. Preu.
Llibre de:
12. Àngels Cid Fornós, “Un casament reial –La Farsa de Gandesa-“, 2014.
Preu llibreries: 10,00€,
Preu venda al públic: 10,00€.
2) Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 28,
reguladora de la taxa per publicitat al programa de festes, en el sentit d’afegirhi la tarifa següent:
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Article 6. Quota tributària.
-Anunci mitja pàgina a color: 110,00€.
SEGON: Sotmetre el present acord a informació pública durant un termini de
trenta dies, durant el qual els interessats podran examinar l’expedient i
presentar davant l’Ajuntament
Ple les reclamacions que considerin
convenients, amb el benentès que un cop transcorregut el tràmit d’informació
pública, si no s’ha presentat cap reclamació, l’acord d’aprovació provisional
esdevindrà definitiu.
TERCER: Determinar que les modificacions de les ordenances fiscals
aprovades entraran en vigor a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona i s’aplicarà amb efectes d’aquella data.
8) Aprovació si s’escau, de padrons cobratoris de taxes municipals.
1) Padró taxa servei municipal d’abastament d’aigua 2-T-2014.
Vist el padró cobratori de la taxa municipal pel servei de subministrament
d’aigua referit al 2n trimestre de 2014 i que ascendeix a l’import de 78.310,80€,
inclosos l’IVA i el cànon de l’aigua;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
SEGON: Sotmetre’l a informació pública durant un termini d’un mes a efectes
d’examen i de reclamacions.
TERCER: Disposar que s’iniciï la gestió recaptatòria del padró aprovat, de
conformitat amb el que estableixen el Reglament General de Recaptació i la
Llei General Tributària, respectivament.
2) Padró taxes agrupades 2014.
Vist el padró cobratori de les taxes agrupades que tot seguit es relacionen,
referit a l’exercici 2014, i que ascendeix a l’import de 117.450,95€;
-Taxa Municipal per la gestió dels residus sòlids urbans.
-Taxa Municipal pel servei de conservació del Cementiri Municipal.
-Taxa Municipal pel servei de conservació de la xarxa de clavegueram.
-Taxa Municipal per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i
altres elements, amb finalitat lucrativa.
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L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
SEGON: Sotmetre’l a informació pública durant un termini d’un mes a efectes
d’examen i de reclamacions.
TERCER: Disposar que s’iniciï la gestió recaptatòria del padró aprovat, de
conformitat amb el que estableixen el Reglament General de Recaptació i la
Llei General Tributària, respectivament.
9) Donar compte de l’informe trimestral de Secretaria-Intervenció, sobre
obligacions pendents de pagament a 30.06.2014.
Per Secretaria es va donar compte de l’informe emès en compliment del que
estableix la Llei 15/2012, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29
de desembre, de mesures de lluita contra la morositat de les operacions
comercials, sobre pagaments i obligacions pendents de pagament per part de
l’Ajuntament, corresponent al 2n trimestre de 2014, amb el resum següent:

Pagaments realitzats durant trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s’incompleix el termini legal a
la data de tancament del 2n trimestre 2014

Nombre

Import

100
245
345

65.445€
173.508€
238.953€

6

78.480€

L’Ajuntament Ple va donar-se’n per assabentat.

Assumptes d’Obres Públiques i Urbanisme:
10) Sol·licituds de llicències urbanístiques.
Obres menors.
Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s’esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l’emplaçament assenyalat;
Vista la documentació aportada pels promotors,
d'obres;
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obrant a llurs expedients

Fets avinents els i informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
31.03.2008 i modificacions puntuals aprovades posteriorment, publicades
també en el DOGC corresponent;
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 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, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
■1. Atorgar a la Comunitat de Propietaris de l’edifici la Bassa, amb CIF H43555671,
llicència urbanística per a efectuar obres de repàs i sanejament
del sostre dels baixos de l’edifici plurifamiliar existent al c. Bassa d’en Gaire, 1,
de Gandesa , de conformitat amb la documentació obrant a l’expedient
d’obres núm. 62/2014, 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:
-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
■2. Atorgar al Sr. Juan Antonio Villaverde Arias, llicència urbanística per a
efectuar obres consistents en substituir l’enrajolat del terra de tot l’habitatge,
afectant una superfície de 105 m2 i col·locar 98 ml de sòcol, a la vivenda
existent al c. Mola d’Irto, 7 de Gandesa, de conformitat amb la documentació
obrant a l’expedient d’obres núm. 66/2014, 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:
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-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
■3. Atorgar a la Sra. Eva Salaet Cervera, llicència urbanística per a efectuar
obres de manteniment, neteja i restauració de la coberta i interiors de l’edifici
existent al c. Vilalba, 6, de Gandesa, de conformitat amb la documentació
obrant a l’expedient d’obres núm. 70/2014, 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:
-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-Els colors de les teules de la coberta seran de la gama dels terrossos o
similars
■4. Atorgar al Sr. Roman Borràs Domènech,
llicència urbanística per a
efectuar obres consistents en restaurar la façana exterior i substituir les canals
d’aigües pluvials de l’edifici existent al c. Miravet, 27 de Gandesa,
de
conformitat amb la documentació obrant a l’expedient d’obres núm. 71/2014,
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:
-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-Els colors de la façana de l’edifici seran de la gama dels terrossos o similars,
segons carta de colors NCS establerta per les Normes Subsidiàries de
Planejament.
-Les fusteries exteriors seran de fusta, color fusta o similar.
-Les baranes exteriors seran de ferro i de color fosc.
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-Les canals seran d’obra, de ceràmica, de coure o ferro pintat, de color terrós o
fosc.
-Les baixants seran de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color terrós o
fosc.
■5. Atorgar al Sr. Joan Miquel Bosquet Vidal,
llicència urbanística per a
efectuar obres consistents en pavimentar una superfície de 45 m2 de la
planta baixa de l’edifici existent al c. Carnisseries, 44 de Gandesa, de
conformitat amb la documentació obrant a l’expedient d’obres núm. 74/2014,
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:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
■6. Atorgar a la Sra. Rosa Benavent Pastor,
llicència urbanística per a
efectuar obres d’arranjament del balcó de l’edifici existent al c. Miravet, 25 de
Gandesa, de conformitat amb la documentació obrant a l’expedient d’obres
núm. 76/2014,
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:
-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-Els colors de la façana de l’edifici seran de la gama dels terrossos o similars,
segons carta de colors NCS establerta per les Normes Subsidiàries de
Planejament.
-Les fusteries exteriors seran de fusta, color fusta o similar.
-Les baranes exteriors seran de ferro i de color fosc.
■7. Atorgar a la Sra. Ma. José Berbis Sabaté,
llicència urbanística per a
efectuar obres de reforma de la cambra de bany de la vivenda existent al c.
Iriarte, 18, de Gandesa, de conformitat amb la documentació obrant a
l’expedient d’obres núm. 78/2014, 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:
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-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
■8. Atorgar al Sr. Miquel Rabasa Folqué, llicència urbanística per a efectuar
obres consistents en reparar les gotelleres de la coberta de l’edifici existent al c.
Doctor Ferran, 18, de Gandesa, afectant l’actuació una superfície de 125,00
m2, de conformitat amb la documentació obrant a l’expedient d’obres núm.
79/2014, 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:
-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
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.
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4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
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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 en el seu cas, els projectes i altra documentació tècnica presentada pels
promotors, obrant a llurs expedients d'obres;
Fets avinents els i informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Fets avinents en el seu cas, els informes emesos pels Serveis Tècnics del
Consell Comarcal de la Terra Alta, els quals han actuat en el procediment per
raó d’incompatibilitat del Tècnic Municipal en l’expedient 67/2014;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
31.03.2008, i modificacions puntuals aprovades posteriorment, publicades
també en el DOGC corresponent;
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 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, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
■1. Atorgar als Srs.

Inés Piqué Gabriel i José Manuel Vieito Gil llicència
urbanística per a efectuar obres d’enderroc parcial de l’habitatge existent a
l’av. València, 8, 3a planta, de Gandesa, amb referència cadastral núm.
4880906BF8448B0004JG, afectant l’actuació d’enderroc el cobriment de la
terrassa (volum d’enderroc de 10,00 m3 i superfície de reforma de 94,02 m2),
de conformitat amb la documentació tècnica aportada pels promotors, obrant
a l’expedient d’obres núm. 61/2014, amb estricta subjecció a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent,
amb les condicions següents:
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-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-Els colors que puguin afectar la façana de l’edifici seran de la gama dels
terrossos o similars, segons carta de colors NCS establerta per les Normes
Subsidiàries de Planejament.
-Les fusteries exteriors seran preferentment de fusta, color fusta o similar.
-Les baranes exteriors seran de ferro i de color fosc.
-En cas d’afectar carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, com són la vorera, el paviment,
etc.
-Abans de començar les obres s’haurà d’obtenir el permís de la Direcció
General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i complir les condicions
que en el seu cas s’hi estableixin, per emplaçar-se l’immoble on s’han
d’efectuar les obres a la travessia de la Ctra. C-43, de titularitat autonòmica.
-S’haurà de dipositar a l’Ajuntament una fiança de 150,00€ per garantir la
correcta gestió dels residus de la construcció que generi l’obra, de conformitat
amb el que estableix l’Ordenança Municipal per la gestió dels residus de la
construcció i el projecte aportat pel promotor.
■2. Atorgar al Sr. Josep Sol Fontanet llicència urbanística per a legalitzar les
obres de divisió d’un habitatge existent a la pl. del Comerç, 11, 1r de Gandesa,
de
148,43
m2
de
superfície
construïda,
referència
cadastral
4879401BF8448B0002YD i un coeficient de participació del 22,00%, per a
crear dos (2) nous habitatges (1r-1a i 1r-2a), de 68,90 m2 i 79,63 m2 de
superfície construïda cadascun i un coeficient de participació de 10,20% i
d’11,80% respectivament, consistent l’actuació en obres de distribució i
acabats, de conformitat amb la documentació tècnica aportada pel promotor,
obrant a l’expedient d’obres núm. 63/2014, amb estricta subjecció a les
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació urbanística
vigent,
■3.
Atorgar a la societat “Pàdel Gandesa, SL”, amb CIF B-55604839,
llicència urbanística per al muntatge d’una nova pista de pàdel de 200,00 m2 de
superfície, al costat de les altres dues ja existents, a la zona poliesportiva
municipal (zona d’equipaments, clau E), c. Joan Perucho, 1, de Gandesa,
referència cadastral núm. 4986601BF8448F0001WW, de conformitat amb la
documentació tècnica aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’obres
núm. 67/2014, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent,
amb les
condicions següents:
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-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
-S’haurà de dipositar a l’Ajuntament una fiança de 150,00€ per garantir la
correcta gestió dels residus de la construcció que generi l’obra, de conformitat
amb el que estableix l’Ordenança Municipal per la gestió dels residus de la
construcció i el projecte aportat pel promotor.
Atorgar a la societat “Pàdel Gandesa, SL”, amb CIF B-55604839,
llicència urbanística per a cobrir dues (2) pistes de pàdel ja existents amb
estructura metàl·lica i coberta de lona de poliester, a la zona poliesportiva
municipal (zona d’equipaments, clau E), c. Joan Perucho, 1, de Gandesa,
referència cadastral núm. 4986601BF8448F0001WW, afectant una superfície
de 474,00 m2,
de conformitat amb la documentació tècnica aportada pel
promotor, obrant a l’expedient d’obres núm. 72/2014, amb estricta subjecció
a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació
urbanística vigent, amb les condicions següents:
■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.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
-S’haurà de dipositar a l’Ajuntament una fiança de 150,00€ per garantir la
correcta gestió dels residus de la construcció que generi l’obra, de conformitat
amb el que estableix l’Ordenança Municipal per la gestió dels residus de la
construcció i el projecte aportat pel promotor.
-S’haurà d’aportar la documentació següent:
.Full d’assumeix de la direcció d’obra, signat per tècnic competent i visat pel
col·legi professional corresponent.
.Alta de l’IAE de l’empresa contractista que ha d’executar l’obra.
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■5. Atorgar a la Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, amb

CIF S-0811001-G, llicència urbanística per a efectuar obres de redistribució
d’un espai interior del centre (taller 2) per formar dos nous espais de
dimensions més reduïdes, obrir una porta exterior a un dels dos espais creats i
crear un vestíbul a la zona d’entrada, a l’Institut Terra Alta de Gandesa,
c.
Vilalba, 12, de Gandesa (núm. 30 del mateix carrer, segons projecte aportat
pel promotor), amb referència cadastral núm. 4984403BF8448F0001WW,
afectant la reforma una superfície de 126,63 m2 en PB, de conformitat amb la
documentació tècnica aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’obres
núm. 73/2014, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent,
amb les
condicions següents:
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
-S’haurà de dipositar a l’Ajuntament una fiança de 150,00€ per garantir la
correcta gestió dels residus de la construcció que generi l’obra, de conformitat
amb el que estableix l’Ordenança Municipal per la gestió dels residus de la
construcció i el projecte aportat pel promotor.
- S’haurà d’aportar la documentació que tot seguit es relaciona:
.Alta de l’IAE del contractista que ha d’executar l’obra.
.Certificat d’una empresa autoritzada per la gestió dels residus de la
construcció que generarà l’obra.
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.
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2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
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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.
5) 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 al promotor, de
conformitat amb la sol·licitud presentada i l’ordenança fiscal aplicable.
SISÈ: Ratificar les resolucions de l’Alcaldia-Presidència d’atorgament de les
següents llicències urbanístiques:
Núm. Exp

Titular

Emplaçament

Tipus obra

57/2014

Fundació Acció
Social Infància
Ma. José
Montañés Borràs

C. Doctor Ferran, 48,
1r-1a, 1r-2a, 1r-3a

Reforma i redistribució
interior per casa d’infants
Instal.lació il.luminació
imecanismes Escola M

60/2014

C. Reis Catòlics, 4

Data
Resolució
7.07.2014
30.06.2014

Sol.licituds de llicència de primera ocupació.
■Sol·licitud del Sr. Llorenç Salaet Salvadó, de llicència de primera ocupació,
Exp. 47/2014.
El Sr. Llorenç Salaet Salvadó ha sol·licitat llicència de primera ocupació de dos
habitatges consecutius existents al carrer Major, 1-3 de Gandesa, els quals
han estat objecte de reforma i rehabilitació, amb una superfície útil interior de
124,00 m2 i 122,58 m2, respectivament, segons expedient d'obres núm.
47/2014;
El promotor ha aportat el certificat final d’obra i d’habitabilitat i annex, en el qual
s’especifiquen les modificacions introduïdes durant l’execució de l’obra, de
caràcter no substancial, consistents bàsicament en l’eliminació d’un dormitori,
que passa a formar part del rebedor i la zona de pas i en l’eliminació d’una
cambra higiènica, que passa a formar part de la superfície del dormitori H3.
També ha aportat el certificat de compliment del programa de control de
qualitat i el manual d’ús i manteniment dels habitatges, incorporat al projecte
bàsic i d’execució de l’obra.
Atès que l’execució de l’obra s’ha efectuat pràcticament d'acord amb el projecte
pel qual es va atorgar la llicència urbanística i que les modificacions
efectuades, de caràcter no substancial, compleixen amb la normativa
urbanística vigent al municipi;
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Atès que els habitatges reuneixen les condicions mínimes exigides per a ser
habitades;
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
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, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Sr. Llorenç Salaet Salvadó llicència de primera ocupació
de dos habitatges consecutius existents al carrer Major, 1-3 de Gandesa,
amb
referència
cadastral
núm.
4779411BF8448B0001US
i
4779410BF8448B0001ZS respectivament, els quals han estat objecte de
reforma i rehabilitació, amb una superfície útil interior de 124,00 m2 i 122,58
m2, respectivament, segons expedient d'obres núm. 47/2014.
SEGON: Aprovar la liquidació de taxes municipals per l'atorgament de la
llicència de referència i per l'expedició de documents a practicar al titular
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 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;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Estimar les peticions efectuades pels promotors que tot seguit es relacionen i
atorgar autorització per a connectar a la xarxa municipal d’abastament d’aigua
pels immobles que s’assenyalen, segons els expedients d’obres que així
mateix s’esmenten:
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Expedient
58/2014
59/2014

Nom del peticionari

Emplaçament

Carmen Reyes Gabarri
Montserrat Duran Fontanet

C. Povet de la Plana, 33, 2n-3a
Urb. Les Planes, bloc 2, esc. 3, 1r A

2. Determinar que les llicències s’atorguen condicionades al compliment de
les següents determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar, aniran a càrrec dels peticionaris.
-Els promotors hauran de deixar en bon estat el paviment del carrer i les
voreres.
SEGON: Determinar tanmateix, que
1. La connexió a la xarxa d’aigua, s’haurà de realitzar efectivament en el
termini màxim de dos (2) anys, prorrogable per un altre, prèvia sol·licitud de
l’interessat, a comptar a partir de la data d’atorgament de l’autorització
municipal.
Transcorreguts aquests terminis s’haurà de sol·licitar de nou
l’autorització municipal i liquidar simultàniament les taxes corresponents en
règim d’autoliquidació.
2.
Les llicències s’entenen atorgades salvat el dret de propietat i sense
perjudici del de tercers i no podran ser invocades per excloure o disminuir la
responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els beneficiaris en
l’exercici de llurs activitats.
TERCER: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els promotors
abans esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l’ordenança fiscal aplicable.
Sol·licituds d’autorització per a connectar a la xarxa municipal de
clavegueram.
Vistes les peticions efectuades pels promotors que tot seguit s’esmenten, per
a connectar a la xarxa municipal de clavegueram pels immobles emplaçats als
llocs que així mateix es relacionen;
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Estimar les peticions efectuades pels promotors que tot seguit es relacionen
i atorgar autorització per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram pels
immobles que s’assenyalen, segons els expedients d’obres que així mateix
s’esmenten:
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Expedient
58/2014
59/2014

Nom del peticionari

Emplaçament

Carmen Reyes Gabarri
Montserrat Duran Fontanet

C. Povet de la Plana, 33, 2n-3a
Urb. Les Planes, bloc 2, esc. 3, 1r A

2. Determinar que les llicències s’atorguen condicionades al compliment de
les següents determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar, aniran a càrrec dels peticionaris.
-Els promotors hauran de deixar en bon estat el paviment del carrer i les
voreres.
SEGON: Determinar tanmateix, que
1. La connexió a la xarxa de clavegueram, s’haurà de realitzar efectivament en
el termini màxim de dos (2) anys, prorrogable per un altre, prèvia sol·licitud de
l’interessat, a comptar a partir de la data d’atorgament de l’autorització
municipal. Transcorreguts aquests terminis s’haurà de sol·licitar de nou
l’autorització municipal i liquidar simultàniament les taxes corresponents en
règim d’autoliquidació.
2. Les llicències s’entenen atorgades salvat el dret de propietat i sense perjudici
del de tercers i no podran ser invocades per excloure o disminuir la
responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els beneficiaris en
l’exercici de llurs activitats.
TERCER: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els promotors
abans esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l’ordenança fiscal aplicable.
11) Aprovació provisional si s’escau, del Pla Especial urbanístic
promogut per l’empresa “Hierros Altadill, SL”, i que afecta l’àmbit
delimitat per les finques del Polígon 12, Parcel·la 151 i Polígon 13,
Parcel·la 423, TM de Gandesa.
El Ple de la Corporació Municipal, en sessió ordinària de data 6 de març de
2014, va aprovar inicialment el Pla Especial urbanístic promogut per la
societat “Hierros Altadill, SL, en l’àmbit que afecta les finques del Polígon 12,
Parcel·la 151 i Polígon 13, Parcel·la 423, TM de Gandesa, i que té com a
objectiu legalitzar una nau construïda l’any 2008, construir-ne una de nova i
ampliar o reestructurar el conjunt de les instal·lacions existents, dedicades a
l’activitat de tractament, reciclatge i transport de residus de materials de ferralla
i altres.
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El pla aprovat s’ha sotmès a informació pública per un termini d’un mes,
mitjançant edicte publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
6611 de data 28.04.2014, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 96
de data 26.04.2014, en el Diari l’Ebre de 25.04.2014 i en el tauler d’anuncis de
la Casa Consistorial, respectivament.
Durant el tràmit d’informació pública no s’ha presentat cap reclamació.
D’altra part, l’Ajuntament va sol·licitar informe sobre el pla aprovat als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
La Direcció General de Carreteres de l’Estat va emetre en data 9.06.2014 un
informe sobre la normativa aplicable i les condicions imposades.
L’Agència Catalana de l’Aigua va emetre en data 2.07.2014 un informe sobre
els diferents aspectes a tenir en compte en l’àmbit que afecta a les finques
cadastrades al Polígon 12, Parcel·la 151 i Polígon 13, Parcel·la 423, TM de
Gandesa.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
de la Generalitat de Catalunya va emetre en data 14.07.2014 un informe
favorable amb les condicions que es relacionen al mateix informe.
Fins la data, no obra a l’expedient cap altre informe,
Atès que els articles 80 i 85.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, estableixen que l’aprovació
provisional dels plans urbanístics derivats correspon a l’Ajuntament i l’aprovació
definitiva a la Comissió Territorial d’Urbanisme;
En ús de les atribucions conferides per l’article 22.2c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar provisionalment el Pla Especial urbanístic promogut per la
societat “Hierros Altadill, SL, en l’àmbit que afecta les finques del Polígon 12,
Parcel·la 151 i Polígon 13, Parcel·la 423, TM de Gandesa, i que té com a
objectiu legalitzar una nau construïda l’any 2008, construir-ne una de nova i
ampliar o reestructurar el conjunt de les instal·lacions existents, dedicades a
l’activitat de tractament, reciclatge i transport de residus de materials de ferralla
i altres, amb la condició que s’incorporin les prescripcions establertes als
informes emesos pels diferents organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials.
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SEGON: Sotmetre el pla aprovat a consideració de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre,
a fi que si s’escau,
l’aprovi
definitivament, amb el benentès que si no dicta resolució en el termini de tres
mesos des de la recepció de l’expedient,
el pla s’entendrà aprovat
definitivament per silenci administratiu positiu en virtut del que estableix l’article
91.2 del DL 1/2010, de 3 d’agost.
12) Donar compte de l’acord de la Comissió d’Urbanisme de les Terres de
l’Ebre, sobre aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla
especial urbanístic de la parcel·la 3 del Polígon Industrial “la Plana”,
promoguda per la societat “Nova Araucària, SL”.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en sessió de data
25 de juny de 2014, va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla
especial urbanístic, parcel·la 3 del Polígon Industrial “la Plana” de Gandesa,
promoguda per la societat “Nova Araucària, SL”,
incorporant d’ofici les
prescripcions (1.1. i 1.2.) que consten al mateix acord i supeditant la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la consegüent
executivitat, a la presentació per part de l’Ajuntament de la documentació
esmenada d’acord amb les prescripcions esmentades
Atès que la promotora ha aportat en data 22.07.2014 la documentació
requerida mitjançant un text refós i que segons l’informe emès pel Tècnic
Municipal, compleix les prescripcions imposades per la Comissió Territorial
d’Urbanisme;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Donar-se per assabentat de l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre de data 25 de juny de 2014, sobre
l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla especial urbanístic de la
parcel·la 3 del Polígon Industrial “la Plana”, promoguda per la societat “Nova
Araucària, SL”.
SEGON: Prendre raó de la documentació tècnica esmenada aportada per la
promotora mitjançant un text refós, en compliment de les prescripcions 1.1. i
1.2. establertes a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme abans
esmentat.
TERCER: Trametre a dita Comissió el text refós aportat per la promotora, a
fi que disposi si s’escau, la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, als efectes de l’executivitat de la modificació urbanística aprovada.
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Assumptes de Governació:
13) Sol·licituds de llicència municipal d’activitat.
■Sol·licitud del Sr. Antonio Jardí Tomàs (Exp. 22/2014).
El Sr. Antonio Jardí Tomàs ha sol·licitat llicència municipal per a una activitat
de venda al detall de productes de joieria i fabricació i venda de productes
d’arts gràfiques, al c. Major, 1, baixos, de Gandesa, segons consta a
l'expedient a dalt referenciat.
El local on es desenvolupa l’activitat té una superfície construïda de 64,42 m2 i
útil de 61,92 m2, distribuïts entre planta baixa i altell, formant part dels
baixos d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres destinat a ús residencial. El
local té un espai destinat a botiga i mostrador, un altre a tallers i magatzem i un
altre a serveis higiènics per al personal. L’aforament màxim del local és de 16
persones.
Segons l’informe emès pel Tècnic Municipal, l'activitat en qüestió és innòcua,
sense incidència ambiental, no estant inclosa en cap dels annexos de la Llei
20/2009. de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
Altrament, ni per la seva superfície ni pel seu aforament, l’activitat tampoc està
inclosa en cap dels supòsits de l’annex 1 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de
prevenció i seguretat en matèria de prevenció d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis. Per tant, no està subjecte al control
preventiu de l’Administració de la Generalitat.
El Reial Decret Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents d’alliberació
del comerç de determinats serveis,
inclou l’activitat en el règim de
comunicació prèvia.
Per altra part, segons les Normes Subsidiàries de Planejament,
l’activitat
s’ha d’emplaçar en sòl urbà, zona d’ordenació antiga i tradicional (Clau 1A) a
la qual s’aplica el sistema d’ordenació segons alineació a vial en illa densa, i
en la que l’ús comercial és compatible urbanísticament.
El local comercial on es desenvoluparà l’activitat de referència té els serveis
de vies públiques i de sanejament prescrits per la normativa vigent.
Fet avinents els informes favorables emesos al respecte pel Tècnic Municipal i
pel Cap Local de Sanitat, respectivament;
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Vistos els articles 71 a 76, 92 i 93 del Decret 179/1995, 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i
disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Sr. Antonio Jardí Tomàs,
llicència municipal per una
activitat de venda al detall de productes de joieria i fabricació i venda de
productes d’arts gràfiques, al c. Major, 1,
baixos, de Gandesa, de
conformitat amb la documentació aportada pel promotor, obrant a l’expedient
d’activitat núm. 22/2014 i amb les condicions següents:
1. L’aforament màxim del local serà de 16 persones.
2. S’hauran d’instal·lar a l’interior del local els senyals de prohibit fumar,
d’acord amb el que estableix la Llei 28/2005, de 26 de desembre, modificada
posteriorment per la Llei 42/2010, de 30 de desembre.
3. El titular de la llicència haurà de presentar a l'Ajuntament certificació final
d’activitat, expedida per un tècnic competent que acrediti que l’activitat i les
instal·lacions s’adeqüen al projecte presentat i a la llicència atorgada.
4. El titular de la llicència haurà de sol·licitar als Serveis Tècnics Municipals que
realitzin la corresponent acta de comprovació.
SEGON:
Determinar que la present llicència s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer la titular de la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.

■Sol·licitud de “Vicente Alcoverro SCP”, Exp. 23/2014..
La Societat Civil Privada “Vicente Alcoverro, SCP”, amb CIF J-55633432,
representada pel Sr. José Vicente Alcoverro ha sol·licitat llicència municipal
per a una activitat de pastisseria amb obrador i degustació i venda al detall de
pa i productes de pastisseria i bolleria fresca, a l’av. València, 1, baixos, de
Gandesa, segons consta a l'expedient a dalt referenciat.
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El local on es desenvolupa l’activitat té una superfície útil de 58,40 m2, tots
en planta baixa, formant part dels baixos d’un edifici plurifamiliar entre
mitgeres destinat a ús residencial. El local té un espai destinat a botiga i
mostrador, un altre a obrador i un altre a serveis higiènics per al personal.
L’aforament màxim del local és de 20 persones.
Segons l’informe emès pel Tècnic Municipal, l'activitat en qüestió és innòcua,
sense incidència ambiental, no estant inclosa en cap dels annexos de la Llei
20/2009. de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
Altrament, ni per la seva superfície ni pel seu aforament, l’activitat tampoc està
inclosa en cap dels supòsits de l’annex 1 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de
prevenció i seguretat en matèria de prevenció d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis. Per tant, no està subjecte al control
preventiu de l’Administració de la Generalitat.
Per altra part, segons les Normes Subsidiàries de Planejament,
l’activitat
s’ha d’emplaçar en sòl urbà, zona d’ordenació antiga i tradicional (Clau 1A) a
la qual s’aplica el sistema d’ordenació segons alineació a vial en illa densa, i
en la que l’ús comercial és compatible urbanísticament.
El local comercial on es desenvoluparà l’activitat de referència té els serveis
de vies públiques i de sanejament prescrits per la normativa vigent.
Fet avinents els informes favorables emesos al respecte pel Tècnic Municipal i
pel Cap Local de Sanitat, respectivament;
Vistos els articles 71 a 76, 92 i 93 del Decret 179/1995, 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i
disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Societat Civil Privada “Vicente Alcoverro, SCP”, amb
CIF J-55633432, representada pel Sr. José Vicente Alcoverro, llicència
municipal per a una activitat de pastisseria amb obrador i degustació i venda al
detall de pa i productes de pastisseria i bolleria fresca, a l’av. València, 1,
baixos, de Gandesa, de conformitat amb la documentació aportada pel
promotor, obrant a l’expedient d’activitat núm. 23/2014 i amb les condicions
següents:
1. L’aforament màxim del local serà de 20 persones.
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2. S’hauran d’instal·lar a l’interior del local els senyals de prohibit fumar,
d’acord amb el que estableix la Llei 28/2005, de 26 de desembre, modificada
posteriorment per la Llei 42/2010, de 30 de desembre.
3. El titular de la llicència haurà de presentar a l'Ajuntament certificació final
d’activitat, expedida per un tècnic competent que acrediti que l’activitat i les
instal·lacions s’adeqüen al projecte presentat i a la llicència atorgada.
4. El titular de la llicència haurà de sol·licitar als Serveis Tècnics Municipals que
realitzin la corresponent acta de comprovació.
SEGON:
Determinar que la present llicència s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer la titular de la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
14) Proposta de l’Alcaldia sobre delimitació parcial entre els termes de
Batea i Gandesa.
El Sr. Alcalde va exposar que hi havia indicis de què s’havia modificat la línia
de terme entre Gandesa i Batea, en l’entorn del Polígon 1, Parcel·les 143 i
144 de Gandesa, la qual no coincidia amb els antecedents obrants a les
dependències municipals.
El Sr. Alcalde va exposar que per aquest motiu s’havia sol·licitat un informe a
la Diputació de Tarragona, el qual es va emetre en data 17.06.2014 i en el
que a l’apartat de conclusions s’establia que la línia de terme municipal entre
Gandesa i Batea en la zona objecte d’estudi, i per tant, en l’àmbit on s’ubica
l’estació transformadora dels parcs eòlics, hauria de transcórrer per la
carrerada observada en ortoimatges i mapes cartogràfics antics descrits,
essent fidels a la descripció de l’acta oficial aixecada per l’Institut Geogràfic i
Estadístic en data 20 de maig 1915.
Va dir el Sr. Alcalde que amb l’objectiu de regularitzar la situació, proposava al
Ple de la Corporació Municipal iniciar un expedient per determinar la
delimitació parcial entre els termes de Batea i Gandesa en l’àmbit descrit i
nomenar una comissió per a tractar aquest tema, la qual estaria constituïda per
l’Alcalde, els regidors Srs. Jaume Solé Altadill i Pere Royo Pedrola i el Tècnic
Municipal, actuant com a Secretari, el de l’Ajuntament o persona en qui
delegui.
Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria, obrant a l’expedient;
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Vistos els articles 27 a 38 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual
es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya;
En ús de les atribucions conferides per l’article 22.2b) i j) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i amb el quòrum exigit a
l’article 47.2 de la mateixa llei;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Iniciar expedient per la delimitació parcial entre els termes
municipals de Gandesa i Batea, en l’àmbit del polígon 1, parcel·les 143 i144
TM de Gandesa i polígon 1, parcel·les 151 i 152 TM de Batea, Partides
Serres, a l’entorn on s’ubica l’estació transformadora dels parcs eòlics, amb
motiu d’haver-se produït una modificació respecte la línia de terme descrita a
l’acta oficial aixecada per l’Institut Geogràfic i Estadístic en data 20 de maig de
1915 i amb l’objectiu de regularitzar la situació el més aviat possible.
SEGON: Nomenar una comissió per a tractar aquest assumpte, integrada per
l’Alcalde, els Regidors Srs. Jaume Solé Altadill i Pere Royo Pedrola, i el Tècnic
Municipal, actuant com a Secretari el de l’Ajuntament, o persona en qui
delegui.
TERCER.
Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya l’assistència tècnic necessària per a la tramitació i
resolució de l’expedient de referència.
QUART: Comunicar el present acord a la Direcció General esmentada a fi que
tramiti el procediment de delimitació de la línia de terme entre els municipis de
Batea i Gandesa, en l’àmbit assenyat.
CINQUÈ: Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Batea i als propietaris
de les finques afectades, per al seu coneixement i als efectes escaients.
Assumptes diversos.
15) Proposta
Gandesa.

de l’Alcaldia sobre designació de la Biblioteca de

El Sr. Alcalde va proposar al Ple de la Corporació Municipal designar la
Biblioteca de Gandesa amb el nom de Doctor Mossèn Joan Baptista Manyà i
Alcoverro, en reconeixement i homenatge a aquesta persona il·lustre, filla de
Gandesa, amb fortes vinculacions culturals, històriques i personals amb
Gandesa.
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L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Designar la Biblioteca de Gandesa amb el nom de “Biblioteca de
Gandesa -Doctor Mossèn Joan Baptista Manyà i Alcoverro-“.
SEGON: Donar trasllat del present acord al Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i als efectes escaients.
16) Aprovació si s’escau, del conveni de col·laboració a formalitzar
entre la Generalitat de Catalunya, la Unió de Comerciants i
l’Ajuntament per la consolidació del centre comercial a cel obert.
Vista la proposta del conveni de col·laboració a formalitzar entre el Consorci de
Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, organisme adscrit al Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, la Unió de Comerciants i
l’Ajuntament de Gandesa per a la consolidació del centre comercial a cel obert
(CCCO);
Atès que l’objecte d’aquest conveni és la revitalització comercial de l’entorn,
amb la realització d’un programa d’actuacions per a l’any 2014, de 18.000,00€
de pressupost, subvencionat parcialment per la Generalitat de Catalunya amb
l’import de 10.800,00€;
Atès que l’Ajuntament ha de col·laborar en la difusió, promoció i coordinació
del projecte i en la consecució dels objectius que s’hi preveuen;
En ús de les atribucions conferides per l’article 66.3 g) 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;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre el Consorci
de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, organisme adscrit al Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, la Unió de Comerciants i
l’Ajuntament per a la consolidació a Gandesa del centre comercial a cel obert
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
signar el conveni aprovat.
TERCER: Donar trasllat del present acord al Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i als efectes
escaients.
17) Assumptes de l’Alcaldia-Presidència.
No n’hi varen haver.
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PREGS I PREGUNTES:
No n’hi varen haver.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar per
finalitzada la sessió a les onze del vespre de la data al començament
assenyalada.
Gandesa, vint-i-quatre de juliol de dos mil catorze,
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Carles Luz Muñoz.
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LA SECRETÀRIA,

