Acta Ple 2/2015

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EN DATA 27 DE MARÇ DE 2015.
_______________________________________________________________
A Gandesa, sent dos quarts de deu del vespre del dia 27 de març de 2015, es
varen reunir a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, els membres de la
Corporació Municipal que tot seguit es relacionen, convocats prèviament pel
Sr. Alcalde-President, 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
-Sra. Glòria Ruana Pegueroles
-Sra. Ana Maria Sicart Tarragó
-Sr. Miquel Aubà Fleix
-Sr. Ramon Lluís Vidal
-Sr. Joan Taulats Soler
-Sra. Raquel Mulet Moreno
-Sra. Montserrat Mateu Amades
Secretària: Sra. Yolanda Sas Laudo
-El Regidor Sr. Pere Royo Pedrola es va incorporar a la sessió més tard.
El Sr. Alcalde, després de comprovar l’existència del quòrum necessari, va
disposar el començament de la sessió plenària.
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 29 de gener de 2015.

Feta avinent l’acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en data
29 de gener de 2015;
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L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en data 29
de gener de 2015, 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 la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat de la
Generalitat de Catalunya,
rebut en data 4.03.2015,
pel qual tramet
instruccions en relació a les autoritzacions col·lectives per la crema de
brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles.
b) Escrit de la Direcció General de la Guàrdia Civil, rebut en data 17.02.2015,
informant sobre la dotació de material defensiu policials als Vigilants Municipals
de diferents Ajuntaments.
c) Escrit de l’Ajuntament de Corbera, rebut en data 26.02.2015, comunicant
que el Ple de l’Ajuntament havia aprovat inicialment la modificació puntual del
POUM de Corbera d’Ebre, Sector PMU-1
d) Escrit de la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de
Catalunya, rebut en data 23.02.2015, comunicant que per Resolució de data
11.02.2015 s’havia autoritzat l’establiment de l’heliport de Gandesa.
e) Escrot de la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona, rebut en data
19.02.2015, comunicant a l’Ajuntament que ja pot obtenir el padró cadastral de
béns immobles corresponent a l’exercici 2015 a la Seu Electrònica del
Cadastre.
f) Escrit de la Direcció General de Política Energètica i Mines, rebut en data
9.02.2015, comunicant la Resolució de data 29.01.2015, per la qual
s’estableix el primer pagament a compte de les assignacions corresponents a
l’any 2015, en benefici dels municipis definits com afectats per la instal·lació de
la Central Nuclear d’Ascó, d’acord amb el que disposa l’Ordre de 13 de juliol
de 1998.
g) Escrit de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya,
rebut en data 2.02.2015, en relació a les comunicacions per part de
l’Ajuntament, de les altres, baixes i modificacions dels habitatges d’ús turístic,
a efectes de la seva inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya.
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h) Escrit del Consell Comarcal de la Terra Alta, rebut en data 9.02.2015,
informant de l’obertura de les convocatòries d’ajuts per l’organització d’activitats
socioculturals d’interès comarcal i per la concessió d’ajuts als ajuntaments de la
comarca per actuacions de Grups Culturals de la Terra Alta, per a l’any 2015.
i) Escrit del Consell Comarcal de la Terra Alta, rebut en data 6.02.2015,
comunicant que el Ple del Consell Comarcal, en sessió de data 30 de gener
de 2015, va declarar la Festa de Sant Antoni de Gandesa com a manifestació
de caire cultural i/o tradicional d’interès comarcal de la Terra Alta.
L’Ajuntament Ple va donar-se’n per assabentat.
A les 21:40 h es va incorporar a la sessió el Regidor Municipal Sr. Pere Royo
Pedrola.
3) Donar compte de les disposicions normatives d’interès general.
A continuació, la Secretaria de la Corporació, atenent a les instruccions
facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d’un recull de les disposicions
normatives d’interès general publicades darrerament en els butlletins oficials.
L’Ajuntament Ple va donar-se’n per assabentat.
4) Donar compte
Presidència.

de

les

resolucions

dictades

per

l’Alcaldia-

En compliment del que estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/&1986, de
28 de novembre, el Sr. Alcalde-President va disposar que per Secretaria es
donés compte de les resolucions que havia dictat l’Alcaldia des de la data de
celebració de la darrera sessió plenària ordinària fins avui, segons la relació
següents:
-Resolució 14/2015, de data 29.01.2015, d’aprovació de la certificació d’obres
núm. 1 de les obres de “Restauració del Patrimoni Cultural: Palau del Castellà
(edifici de l’antiga presó), declarat BCIN”, que executa l’empresa contractista
“Construccions Jaén Vallés, SL” i d’import 7.592,77€.
-Resolució 15/2015, de data 29.01.2015,
pagament d’una factura d’import 7.592,77€,
d’obres abans esmentada.

d’aprovació i ordenació del
corresponent a la certificació

-Resolució 16/2015, de data 30.01.2015, per la qual es rescindeix amb efectes
del 15 de gener de 2015 el contracte laboral per servei determinat formalitzat
amb la Sra. Cinta Roldán Aixandri per a desenvolupar les funcions de Directora
de la Biblioteca de Gandesa i alhora, es disposa la formalització amb la
mateixa treballadora d’un nou contracte de treball temporal d’interinitat, amb
vigència des del 15.01.2015 fins a final de la interinitat.
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-Resolució 17/2015, de data 30.01.2015, d’aprovació inicial de la memòria
tècnica valorada de les obres nomenades “Execució de treballs forestals
diversos per a la gestió forestal sostenible de la Forest CUP 26 Comuns, TM
de Gandesa, redactada per l’enginyer de monts Sr. Joaquin García Codina i
amb un pressupost de contracta de 44.013,99€, IVA inclòs.
-Resolució 18/2015, de data 30.01.2015, d’aprovació inicial de la memòria
tècnica valorada de les obres municipals de “Construcció de vestidors al camp
de futbol municipal de Gandesa, separata 2a”, redactada pel Tècnic Municipal
i amb un pressupost de contracta de 49.287,78€, IVA inclòs.
-Resolució 19/20015, de data 31.01.2015, d’atorgament a personal municipal
de gratificacions econòmiques per tasques realitzades fora de la jornada laboral
durant el mes de gener 2015.
-Resolució 20/2015, de data 31.01.2015,
pagament d’una factura d’import 1.056,77€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució 21/2015, de data 31.01.2015, d’aprovació i ordenació del pagament
d’una subvenció a l’Orfeó Gandesà
-Resolució 22/2015, de data 2.02.2015, d’aprovació de la certificació d’obres
núm.1 de les obres d’Arranjament del paviment de varis carrers de Gandesa
amb aglomerat en calent”,
d’import 25.703,88€, que executa l’empresa
“Tecnología de Firmes, S.A.”.
-Resolució 23/2015, de data 4.02.2015, per la qual s’aproven els criteris que
han de regir la valoració de les proposicions que presentin els contractistes
interessats
en l’adjudicació del contracte d’execució de les obres de
“Construcció de vestidors al camp de futbol municipal de Gandesa, separata
2a”.
-Resolució 24/2015, de data 6.02.2015, per la qual s’adjudica el contracte
d’execució de les obres d’Execució de treballs forestals diversos per a la gestió
forestal sostenible de la Forest CUP 26, TM de Gandesa, a l’empresa
contractista “Monroyo Industrial, SL”, per l’import de 44.013,99€, IVA inclòs.
-Resolució 25/2015, de data 6.02.2015, d’aprovació inicial del projecte tècnic
de les obres d’Arranjament del pont de la Fontcalda de Gandesa”, redactat pel
Tècnic Municipal i amb un pressupost de contracta de 12.658,25€, IVA inclòs.
-Resolució 26/2015, de data 16.02.2015, per la qual s’aproven els criteris que
han de regir la valoració de les proposicions que presentin els contractistes
interessats en l’adjudicació del contracte d’execució de les obres d’Arranjament
del pont de la Fontcalda de Gandesa”.
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-Resolució 27/2015, de data 20.02,2015, de convocatòria a la Junta de
Govern Local per a celebrar sessió ordinària en data 23 de febrer de 2015.
-Resolució 28/2015, de data 20.02.2015, per la qual es contracta laboralment
el Sr. Joan Portolés Salayet per a realitzar tasques de pintura d’edificis i
instal·lacions municipals diverses, categoria oficial 3a, des del dia 23 de
febrer de 2015 fins a final de servei.
-Resolució 29/2015, de data 23.02.2015, per la qual es disposa el lliurament a
Ariadna Mulet Fornós, guanyadora del concurs sobre treball de recerca i/o
investigació previst al Pla Local de Joventut 2014, del premi de 300,00€ en
metàl·lic.
-Resolució 30/2015, de data 24.02.2015, per la qual es declara la inadmissió a
tràmit del recurs potestatiu de reposició presentat pel Sr. Tomàs Àngel Folqué
Pedrol, per no existir cap acte administratiu que posi fi a la via administrativa
susceptible de recurs.
-Resolució 31/2015, de data 25.02.2015, per la qual es sol·licita al Consell
Comarcal de la Terra Alta una subvenció de 3.000,00€ per a finançar
parcialment les despeses de la 2ª Representació de la Boda Reial de 1319 de
Gandesa, a celebrar l’octubre de 2015.
-Resolució 32/2015, d’aprovació del conveni de col·laboració a formalitzar
amb el Consell Comarcal la Terra Alta per executar el projecte “Pla d’Ocupació
Terra Alta 2015”, promogut per la Diputació de Tarragona, i que té per objecte
l’adequació d’espais d’interès turístic dels municipis mitjançant la contractació
laboral de treballadors en atur.
-Resolució 33/2015, de data 26.02.2015, per la qual delega en la Tinent
d’Alcalde Sra. Ma. Teresa Aubà Bases per a signar, en representació de
l’Ajuntament, el conveni de col·laboració abans esmentat.
-Resolució 34/2015, de data 26.02.2015, d’aprovació de la memòria tècnica
valorada de les obres d’Adequació d’un tram del c. Manel Bardí Gil de
Gandesa”, redactada pel Tècnic Municipal i amb un pressupost de contracta
de 20.777,76€, IVA inclòs.
-Resolució 35/2015, de data 27.02.2015, d’aprovació de la certificació d’obres
núm. 5 de les obres de “Construcció del tram final de la vorera de l’av.
Franquet”, que executa l’empresa “Construccions Anna 2005, SL” i d’import
54.469,68€
-Resolució 36/2015, de data 27.02.2015, d’aprovació i ordenació del pagament
d’una factura d’import 54.469,68€, referida a la certificació d’obres abans
esmentada.
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-Resolució 37/2015, de data 27.02.2015, per la qual es requereix els hereus
de la Sra. Magdalena Tomàs Llombart, titulars de l’edifici emplaçat al c. Murillo,
12, de Gandesa, per a què en el termini màxim de 15 dies, executin les obres
necessàries per a conservar l’edifici esmentat en condicions de seguretat i
salubritat.
-Resolució 38/2015, de data 27.02.2015, per la qual s’atorguen a personal
municipal gratificacions econòmiques per tasques realitzades fora de la jornada
laboral durant el mes de febrer de 2015.
-Resolució 39/2015, de data 27.02.2015, d’aprovació i ordenació del
pagament d’una subvenció
a l’Orfeó Gandesà,
d’import 377,76€,
corresponent al mes de febrer 2015.
-Resolució 40/2015,
de data 2.03.2015,
per la qual s’adjudica als
contractistes Jordi Girona Bala i Robén Foz Clua, de “Cobide Construccions,
CB”, el contracte d’execució de les obres d’Arranjament del pont de la
Fontcalda de Gandesa”, per l’import d’11.655,81€, IVA inclòs.
-Resolució 41/2015, de data 2.03.2015, d’aprovació i ordenació del pagament
d’una factura d’import 1.056,77€.
-Resolució 42/205, de data 3.03.2015, per la qual s’adjudica al contractista
Manel Vidal Pallarès de “Fontcalda Construccions, SC” el contracte d’execució
de les obres de “Construcció de vestidors al camp de futbol municipal de
Gandesa, separata 2ª”, per l’import de 48.727,66€, IVA inclòs.
-Resolució 43/2015, de data 4.03.2015, d’aprovació del 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, fase 3, separata 1”, de 97.360,12€ de pressupost de
contracta, mitjançant procediment negociat, sense publicitat.
-Resolució 44/2015, de data 4.03.2015, per la qual es contracta laboralment la
jove Ana Sabaté Cabrera, categoria de subalterna, per a efectuar la tasca de
repartiment als veïns del revista municipal “la Creuera”, des del 5 de març de
2015 fins a final de servei, a mitja jornada.
-Resolució 45/2015, de data 4.03.2015, per la qual es contracta laboralment el
Sr. Robert Blanch Sabaté, categoria d’auxiliar administratiu, per a realitzar les
tasques de traspàs de fons documentals des de l’Arxiu Municipal a l’Arxiu
Comarcal de la Terra Alta, des del dia 5 de març de 2015 fins a final de servei,
al 100 per 100 de la jornada.
-Resolució 46/2015, de data 10.03.2015, per la qual s’autoritza l’adhesió de
l’àmbit territorial del municipi de Gandesa al Consorci Intercomarcal d’Iniciatives
Socioeconòmiques per a la gestió del programa Leader 2014-2020.
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-Resolució 47/2015, de data 16.03.2015, d’aprovació de la certificació d’obres
núm. 2 de les obres d’Arranjament del paviment de varis carrers de Gandesa
amb aglomerat en calent”, que executa l’empresa contractista “Tecnologia de
Firmes, S.A.” i d’import 35.831,63€.
-Resolució 48/2015, de data 16.03.2015,
pagament d’una factura d’import 35.831,63€,
d’obres abans esmentada.

d’aprovació i ordenació del
corresponent a la certificació

-Resolució 49/2015, de data 19.03.2015, d’aprovació i ordenació del
pagament a l’Agència Catalana de l’Aigua de la liquidació simplificada del
Cànon de l’Aigua, exercici 2014, d’import 4.295,91€.
-Resolució 50/2015, de data 24.03.2015,
pagament d’una factura d’import 1.004,30€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució 51/2015, de data 24.03.2015, per la qual es contracta laboralment
els Srs. Alexandre Fàbregues Cardona i Ramon Garcia Pérez,
amb la
categoria de peó, per a efectuar tasques de restabliment dels serveis i
infraestructures afectats pels aiguats de març de 2015, des del 25 de març de
2015 fins a final de servei, al 100 per 100 de la jornada.
-Resolució 52/2015, de data 25.03.2015,
de convocatòria al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió ordinària el dia 27 de març de 2015.
-Resolució 53/2015, de data 25.03.2015,
d’aprovació i ordenació del
pagament a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, de la liquidació del cànon
de control d’abocaments, exercici 2014, d’import 1.960,83€.
-Resolució 54/2015, de data 27.03.2015, d’aprovació de la certificació d’obres
núm. 6 de les obres de “Construcció del tram final urbà de la vorera de l’av.
Franquet”, que executa l’empresa “Construccions Anna 2005, SL” i d’import
15.634,03€.
-Resolució 55/2015, de data 27.03.2015,
pagament d’una factura d’import 4.633,67€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució 56/2015, de data 27.03.2015,
pagament d’una factura d’import 2.420,00€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució 57/2015, de data 27.03.2015, d’aprovació de la certificació d’obres
núm. 7 de les obres de “Construcció del tram final urbà de la vorera de l’av.
Franquet”, que executa l’empresa “Construccions Anna 2005, SL” i d’import
25.062,06€.
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
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Assumptes d’Hisenda:
5) Donar compte de l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de crèdit 5/2014, que afecta el Pressupost Municipal
del mateix exercici.
Atenent a les instruccions del Sr. Alcalde, Secretaria va informar que
l’expedient de modificació de crèdit 5/2014, que afecta el Pressupost Municipal
del mateix exercici, aprovat inicialment per acord del Ple de l’Ajuntament de
data 27 de novembre de 2014, s’havia sotmès a informació pública durant un
termini de quinze dies mitjançant sengles edictes publicats en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 282 de data 10 de desembre de 2014 i en el tauler
d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament, no havent-se presentat cap
reclamació.
Va informar Secretaria que, de conformitat amb el determinaven els articles
38.2 del Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol 1 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i 177.2
en relació amb el 169.1, ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient
de modificació de crèdit 5/2014, havia esdevingut aprovat definitivament.
L’Ajuntament Ple va donar-se’n per assabentat.
6) Donar compte de l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de crèdit 6/2014, que afecta el Pressupost Municipal
del mateix exercici.
Atenent a les instruccions del Sr. Alcalde, Secretaria va informar que
l’expedient de modificació de crèdit 6/2014, que afecta el Pressupost Municipal
del mateix exercici, aprovat inicialment per acord del Ple de l’Ajuntament de
data 29 de gener de 2015, s’havia sotmès a informació pública durant un
termini de quinze dies mitjançant sengles edictes publicats en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 45 de data 24 de febrer de 2015 i en el tauler d’anuncis de
la Casa Consistorial, respectivament, no havent-se presentat cap reclamació.
Va informar Secretaria que, de conformitat amb el determinaven els articles
38.2 del Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol 1 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i 177.2
en relació amb el 169.1, ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient
de modificació de crèdit 6/2014, havia esdevingut aprovat definitivament.
L’Ajuntament Ple va donar-se’n per assabentat.
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7) Donar compte de l’aprovació definitiva del Pressupost Municipal i
Bases d’Execució per a l’exercici 2015, plantilla orgànica i relació
de llocs de treball.
A continuació, la Secretària de la Corporació Municipal, atenent a les
instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va informar que l'expedient del
Pressupost Municipal per a l'exercici 2015,
Bases d'Execució, plantilla
orgànica i relació de llocs de treball, aprovats inicialment per l'Ajuntament Ple
en sessió de data 27 de novembre de 2014, s'havia sotmès a informació
pública, durant un termini de quinze dies, mitjançant sengles edictes publicats
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 281, de data 9 de desembre de 2014
i en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, respectivament, no havent-se
presentat cap tipus de reclamació.
Va informar la funcionària que de conformitat amb el que disposava l'article
169.1 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, 20.1 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el títol 6è. de la Llei
esmentada, així com el mateix acord plenari de data 27 de novembre de 2014,
el Pressupost Municipal per a l'exercici 2015 i documentació annexa, havien
esdevingut aprovats amb caràcter definitiu.
L’Ajuntament Ple va donar-se’n per assabentat.
8) Aprovació inicial si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit
1/2015, que afecta el Pressupost Municipal del mateix
El Sr. Alcalde va exposar que l’Ajuntament havia d’assumir unes obligacions de
pagament per a les quals no hi havia consignació pressupostària, originades
per les obres de reparació del ferm del camí de la Fontcalda i el pagament del
servei de gestió de la Llar d’Infants, curs 2013/2014, corresponent a la part
subvencionada per la Diputació de Tarragona. En aquest sentit, el Sr. Alcalde
va proposar al Ple de la Corporació Municipal aprovar un 1r. expedient de
modificació de crèdit, d’import 57.173,00€, que afectaria el Pressupost
Municipal de 2015 i que es finançaria conjuntament amb nous o majors
ingressos sobre els totals previstos al Pressupost Municipal i amb baixes de
crèdit d’altres partides de despeses no compromeses.
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;
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Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 1/2015, que
afecta el Pressupost Municipal del mateix exercici 2015, ascendeix a l’import
de 57.173,00€ i es finança conjuntament amb nous o majors ingressos no
previstos al pressupost i amb baixes de crèdit d’altres partides no
compromeses, en els termes següents:
PARTIDES A SUPLEMENTAR O HABILITAR:
Núm. partida
227.980/324
609.01/454

Denominació partida

Import

Servei gestió Llar d’Infants, curs 2013/2014 (Part
subvencionada per la Diputació de Tarragona)
Reparació del ferm del Camí de la Fontcalda

29.138,00

Total a suplementar o habilitar

57.173,00

28.035,00

FINANÇAMENT:
1) Amb majors ingressos sobre els totals previstos al Pressupost Mpal.:
461.07
761.03

Subvenció Diputació Tarragona. Servei Llar d’Infants,
curs 2013/2014
Subvenció Diputació Tgna. obres Camí de la Fontcalda

29.138,00

Total

51.566,00

22.428,00

2) Amb baixes de crèdit d’altres partides no compromeses:
210.03/454

Conservació del camins municipals
Total
Total finançament (1+2)

5.607,00
5.607,00
57.173,00

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.
TERCER: Un cop aprovat definitivament, trametre’n còpia a la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Provincial

10

d’Hisenda, respectivament, publicant-ne un resum a nivell de capítols en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Assumptes d’Obres Públiques i Urbanisme.
9) Sol·licituds de llicències urbanístiques.
Obres menors.
Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s’esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l’emplaçament assenyalat;
Vista la documentació aportada pels promotors,
d’obres;

obrant a llurs expedients

Fets avinents els i informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
31.03.2008, i modificacions puntuals aprovades posteriorment, publicades
també en el DOGC corresponent;
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 4 a 16 del Decret 64/2014, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística,
75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals i disposicions
concordants;
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 al Sr. Andreu Antolí Celma, llicència urbanística per a efectuar
obres consistents en canviar la canal pluvial de la façana exterior de l’edifici
situat a l’av. Aragó, 11, de Gandesa, de conformitat amb la documentació
aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’obres núm. 12/2015, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la
legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:

-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
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-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
-Les teules seran del tipus tradicional i harmonitzaran amb les existents.
-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 de Gandesa.
-Les canals i baixants seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de
color terrós o fosc.
-Abans de començar les obres s’haurà d’obtenir el permís de la Demarcació de
Carreteres de l’Estat i complir les condicions que s’hi estableixin,
per
emplaçar-se l’immoble on s’han d’efectuar les obres a la travessia de la Ctra.
N-420, de titularitat estatal.
■2. Atorgar al Sr. Josep Ma. Domènech Lliberia, llicència urbanística per a

efectuar obres de restauració de la façana exterior de l’edifici situat a l’av.
Aragó, 36, cantonada amb c. Metge Pio Aubà, de Gandesa, de conformitat
amb la documentació aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’obres
núm. 13/2015, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent,
amb les
condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
-Els colors 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 de Gandesa.
-Abans de començar les obres s’haurà d’obtenir el permís de la Demarcació de
Carreteres de l’Estat i complir les condicions que s’hi estableixin, per
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emplaçar-se l’immoble on s’han d’efectuar les obres a la travessia de la Ctra.
N-420, de titularitat estatal.
■3. Atorgar a la Sra. Ma. Cinta Juanós Timoneda, llicència urbanística per a

efectuar obres consistents en canviar l’enrajolat del terra d’una habitació de
l’edifici situat al c. Mare de Déu de la Fontcalda, 15,
de Gandesa, de
conformitat amb la documentació aportada per la promotora,
obrant a
l’expedient d’obres núm. 14/2015, amb estricta subjecció a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent,
amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
■4. Atorgar als Srs. Enrique Borràs Boira i Conxita Borràs Boira, llicència
urbanística per a efectuar obres de neteja, consolidació i restauració de la
façana exterior, fent un acabat amb estuc venecià, a l’edifici situat a l’av.
Catalunya, 27, de Gandesa, de conformitat amb la documentació aportada
pels promotors, obrant a l’expedient d’obres núm. 18/2015, amb estricta
subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la
legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:

-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
-Els colors 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 de Gandesa.
-Abans de començar les obres s’haurà d’obtenir el permís de la Demarcació de
Carreteres de l’Estat i complir les condicions que s’hi estableixin,
per
emplaçar-se l’immoble on s’han d’efectuar les obres a la travessia de la Ctra.
N-420, de titularitat estatal.
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■5. Atorgar a la Sra. Magda Mañà Serres, llicència urbanística per a efectuar
obres de consolidació i restauració de la façana exterior de l’edifici situat a la pl.
de la Farola, 4-5, de Gandesa, de conformitat amb la documentació aportada
per la promotora, obrant a l’expedient d’obres núm. 19/2015, amb estricta
subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la
legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:

-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
-Els colors 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 de Gandesa.
-Abans de començar les obres s’haurà d’obtenir el permís de la Demarcació de
Carreteres de l’Estat i complir les condicions que s’hi estableixin,
per
emplaçar-se l’immoble on s’han d’efectuar les obres a la travessia de la Ctra.
N-420, de titularitat estatal.
Atorgar als Srs. Inés Piqué Gabriel i José Manuel Vieito Gil, llicència
urbanística per a efectuar obres de formació de nova cuina a l’habitatge situat a
l’av. València, 8, 3r de Gandesa, de conformitat amb la documentació
aportada pels promotors, obrant a l’expedient d’obres núm. 20/2015, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la
legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:

■6.

-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
■7. Atorgar a la Sra. Rosa Altadill Torné, llicència urbanística per a efectuar

obres de restauració de la façana exterior, així com pintar la barana de ferro
del terrat i les portes del garatge, a l’immoble situat al c. Ramon Berenguer IV,
25, 1 de Gandesa, de conformitat amb la documentació aportada per la
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promotora,
obrant a l’expedient d’obres núm. 27/2015, amb estricta
subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la
legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
SEGON: Aprovar 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.
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 relacionats, de conformitat amb les sol·licituds que han
presentat 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;
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Vistos en el seu cas, els projectes i altra documentació tècnica presentada pels
promotors, obrant a llurs expedients d'obres;
Fets avinents els i informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
31.03.2008, i modificacions puntuals aprovades posteriorment, publicades
també en el DOGC corresponent;
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 4 a 16 del Decret 64/2014, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística,
75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals i disposicions
concordants;
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 al Sr. Tudor Adrian Laza llicència urbanística per a efectuar obres
de canvi de coberta i obertura de pati de ventilació a la vivenda unifamiliar entre
mitgeres existent al c. d’Horta, 10 de Gandesa, amb referència cadastral núm.
4679902BF8447H0001RE, sent les superfícies de reforma de 80,97 m2 per la
coberta i de 13,11 m2 pel pati, de conformitat amb la documentació tècnica i
modificat de projecte posterior aportats pel promotor, obrant a l’expedient
d’obres núm. 126/2014, 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.
-La coberta serà de teula àrab tradicional.
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-Els colors que puguin afectar les façana de l’edifici seran de la gama dels
terrossos o similars, segons carta de colors NCS establerta per les Normes
Subsidiàries de Planejament de Gandesa.
-Les fusteries exteriors seran de fusta, color fusta o similar.
-Les baranes exteriors seran de ferro i de color fosc.
-Les canals i baixants seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de
color terrós o fosc.
-Es conservarà, sense alterar, l’obertura existent, a nivell de planta baixa,
formada per un arc aparentment carpanell format per dovelles de pedra,
brancals i guarda-rodes també de pedra.
-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.
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.
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5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
CINQUÈ: Aprovar 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 que ha presentat i l’ordenança fiscal aplicable.
Sol·licituds de llicència en sòl no urbanitzable.
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■ Sol·licitud de la Sra. Júlia Tatyana Simnet, Exp. d’obres 65/2014.
La Sra. Júlia Tatyana Simnet va sol·licitar llicència urbanística per a efectuar
obres de canvi de coberta i consolidació de volum de dues construccions
agràries existents en sòl no urbanitzable, Polígon 15, Parcel·la 10, TM de
Gandesa, aportant el projecte tècnic que obra a l’expedient núm. 65/2014.
Les construccions estan constituïdes per un mas aïllat, de forma rectangular,
de planta baixa, amb una superfície construïda de 32,37 m2 i un maset auxiliar
aïllat de planta baixa, amb una superfície construïda de 13,28 m2.
La finca rústica on s’han d’efectuar les obres té una superfície segons
Cadastre, de 16.476 m², amb conreus d’ametller i olivera i la resta, amb pinar i
està qualificada per les Normes Subsidiàries de Planejament com a sòl no
urbanitzable, lliure permanent, Clau 32, en la qual s’admet l’ús agrícola.
Per altra part, el Pla Territorial parcial de les Terres de l’Ebre inclou l’àmbit de
la finca dins del sistema d’espais oberts, com a sòl no urbanitzable de
protecció especial.
Tanmateix, l’àmbit de la finca es troba afectat per la
Xarxa Natura 2000 i també està inclòs en el Pla Especial d’Interès Natural
Serres de Pàndols-Cavalls.
De conformitat amb el que estableix l’article 49 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, l’Ajuntament va
trametre l’expedient al Servei Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya-, a fi
que informés al respecte.
D’altra part, l’Ajuntament va sol·licitar informe al Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya,
per tractar-se d’un terreny no inclòs en cap pla sectorial agrari.
Tanmateix, l’Ajuntament va sol·licitar informe d’avaluació ambiental a l’Oficina
de Medi Ambient, SSTT a les Terres de l’Ebre -Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya-.
El Servei Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en data 24 d’octubre
de 2014, va comunicar que l’aprovació i tramitació d’aquest projecte és
competència municipal i no és preceptiva la comunicació a la Comissió
Territorial d’Urbanisme.
Pel que fa l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre, en el seu informe
d’Avaluació Ambiental de data 4 de febrer de 2015, conclou que es tracta
d’obres de consolidació i millora de les dues edificacions existents (un mas
aïllat de 32,37 m2 i un maset auxiliar aïllat de PB, de 13,28 m2), actuacions
limitades amb un abast reduït que respecten la tipologia edificatòria original i
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no es preveu que comportin efectes significatius sobre els valors naturals
existents.
Per la seva part, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural en data 30.01.2015, va informar favorablement les obres de
canvi de coberta i consolidació del volum de dues construccions agràries per a
ús posterior agrícola, sens perjudici de l’informe de l’òrgan competent en
matèria urbanística.
Atès que l’article 47.3) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, determina que en sòl no
urbanitzable és permès, amb els requisits fixats pels articles 50 i 51 del mateix
text legal, rehabilitar construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacta
ambiental o paisatgístic negatiu;
Atès que l’article 56.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme estableix que els
projectes que només comportin obres de conservació, d’adequació, de millora
o de manteniment de les construccions existents efectivament destinades a
usos admesos per la Llei d’Urbanisme, resten únicament subjectes a llicència
municipal;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5.100 de data
31.03.2008, i modificacions puntuals aprovades posteriorment, publicades
també en el DOGC corresponent;
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 4 a 16 del Decret 64/2014, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística, 75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 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: Atorgar a la Sra. Júlia Tatyana Simnet llicència urbanística per a
efectuar obres de canvi de coberta i consolidació de volum de dues (2)
construccions agràries aïllades, de planta baixa, de 32,37 m2 i 13,28 m2 de
superfície construïda respectivament, existents en sòl no urbanitzable,
Polígon 15, Parcel·la 10, TM de Gandesa,
fent cobertes noves de teula
àrab, reconstruint part dels murs i conservant el perímetre, afectant la reforma
una superfície de 45,65 m2, de conformitat amb el projecte tècnic aportat pel
promotor, obrant a l’expedient d’obres 65/2014, amb estricta subjecció a les
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Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la legislació urbanística
vigent i a les condicions següents:
1. Les obres a efectuar seran únicament d’estricte manteniment de les
construccions preexistents i no comportaran cap increment de la superfície ni
la implantació de cap nou ús en les edificacions.
2. Les construccions existents es destinaran únicament a les tasques
agrícoles pròpies de les finca on s’insereix. En aquest sentit, s’haurà de
mantenir aquesta vinculació i l’ús exclusivament agrícola.
3. Els acabats exteriors s’hauran de fer amb materials i colors del tipus
tradicional, de colors terrossos o similars, de forma que harmonitzin amb
l’entorn, d’acord amb les directrius del paisatge del Pla Territorial parcial de les
Terres de l’Ebre.
4. S’haurà de dipositar a l’Ajuntament una garantia 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.
5. Un cop finalitzades les obres, s’haurà d’aportar a l’Ajuntament el
corresponent certificat final d’obra signat pel tècnic director i visat pel col·legi
professional corresponent, així com el certificat de l’empresa autoritzada per la
gestió dels residus de la construcció, conforme aquests s’han dipositat.
6. S’haurà de sol·licitar als Serveis Tècnics Municipals que realitzin l’acta de
comprovació de les obres realitzades per comprovar que s’ajusten a la llicència
d’obres atorgada.
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.
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
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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 a
d’abastament d’aigua.

connectar

a la xarxa municipal

Vistes les peticions efectuades pels promotors que tot seguit s’esmenten, per
a connectar a la xarxa d’abastament d’aigua potable pels immobles emplaçats
als llocs que així mateix es relacionen;
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Estimar les peticions efectuades pels promotors que tot seguit es relacionen i
atorgar autorització per a connectar a la xarxa municipal d’abastament d’aigua
pels immobles que s’assenyalen, segons els expedients d’obres que així
mateix s’esmenten:
Expedient
15/2015
17/2015
21/2015
22/2015
23/2015
25/2015
26/2015

Nom del peticionari

Emplaçament

Gabriel Chiorghita
Magdalena Castell Sanmartí
Jorge Alexander Vega Alzate
Elena Barta
Elvis Ioan Petolescu
Ruth Burgués Siurana
Jose Javier Roselló Solé

C. Setze, 2, 1r 3a
C. Reis Catòlics, 30
C. Miquel Ferrer Boira, 3, bx 3a
C. Miquel Ferrer Boira, 1, 2n 3a
C. Miquel Ferrer Boira, 1, 1r 1a
C. Setze, 2, 1r 5a
C. Setze, 2, 2n 1a

2. Determinar que les llicències s’atorguen condicionades al compliment de
les següents determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar, aniran a càrrec dels peticionaris.
-Els promotors hauran de deixar en bon estat el paviment del carrer i les
voreres.
SEGON: Determinar tanmateix, que
1. La connexió a la xarxa d’aigua, s’haurà de realitzar efectivament en el
termini màxim de dos (2) anys, prorrogable per un altre, prèvia sol·licitud de
l’interessat, a comptar a partir de la data d’atorgament de l’autorització
municipal. Transcorreguts aquests terminis s’haurà de sol·licitar de nou
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l’autorització municipal i liquidar simultàniament les taxes corresponents en
règim d’autoliquidació.
2.
Les llicències s’entenen atorgades salvat el dret de propietat i sense
perjudici del de tercers i no podran ser invocades per excloure o disminuir la
responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els beneficiaris en
l’exercici de llurs activitats.
TERCER: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els promotors
abans esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l’ordenança fiscal aplicable.

Sol·licituds d’autorització per a connectar a la xarxa municipal de
clavegueram.

Vistes les peticions efectuades pels promotors que tot seguit s’esmenten, per
a connectar a la xarxa municipal de clavegueram pels immobles emplaçats als
llocs que així mateix es relacionen;
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Estimar les peticions efectuades pels promotors que tot seguit es relacionen
i atorgar autorització per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram pels
immobles que s’assenyalen, segons els expedients d’obres que així mateix
s’esmenten:
Expedient
15/2015
17/2015
21/2015
22/2015
23/2015
25/2015
26/2015

Nom del peticionari

Emplaçament

Gabriel Chiorghita
Magdalena Castell Sanmartí
Jorge Alexander Vega Alzate
Elena Barta
Elvis Ioan Petolescu
Ruth Burgués Siurana
Jose Javier Roselló Solé

C. Setze, 2, 1r 3a
C. Reis Catòlics, 30
C. Miquel Ferrer Boira, 3, bx 3a
C. Miquel Ferrer Boira, 1, 2n 3a
C. Miquel Ferrer Boira, 1, 1r 1a
C. Setze, 2, 1r 5a
C. Setze, 2, 2n 1a

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

Nom del peticionari

Emplaçament

10/2015
24/2015
131/2014
135/2014
6/2015

Teresa Arnal Vidal
Abdeljalil Benall
Rosa Marcela Castillo Ramírez
Art Moble Centre, SL
Sharon Beaumont

Av. Catalunya, 16, bx B
C. Iriarte, 17
C. Corbera d’Ebre, 12, 2n A
Av. Catalunya, 16, bx, local 1
C. Pes Vell, 1, 2n 2a

SEGON: Determinar que les llicències s’entenen atorgades salvat el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no podran ser invocades per excloure
o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l’exercici de llurs activitats.
TERCER:
Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els
promotors esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l’ordenança fiscal aplicable.
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10) Aprovació provisional si s’escau, de la modificació puntual 1/2014
de les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa, que
afecta el traçat i l’amplada d’un tram del c. Corbera d’Ebre.
El Ple de la Corporació Municipal, en sessió ordinària de data 27 de novembre
de 2014, va aprovar inicialment la modificació puntual núm. 1/2014 de les
Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa, redactada pel Tècnic
Municipal i que té per objecte la modificació del traçat i l’amplada d’un tram del
c. Corbera d’Ebre, que va des de la cruïlla amb el c. Vilalba fins la cruïlla amb
el c. Mola d’Irto, de forma que esdevingui més perpendicular amb el c.Vilalba,
tingui una longitud de 135 m, una amplada de 12 m i una ordenació edificatòria
més rectangular i escairada, amb una ampliació de sòl urbà de 190 m2, que
passaran a ser vial. Al mateix temps, el Ple va aprovar el conveni urbanístic
signat en data 26 de novembre de 2014 entre els Srs. Josep Ramon Meix
Boira, Ana Llop Rams i Enrique Meix Boira i l’Ajuntament, per la cessió
gratuïta dels terrenys afectats per la modificació aprovada. Per altra part, es
va acordar suspendre la tramitació i l’atorgament de llicències en l’àmbit de la
modificació aprovada, durant el termini de tramitació d’aquesta.
En compliment del que estableix l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, l’expedient de
la modificació urbanística aprovada inicialment, juntament amb el conveni
urbanístic, s’ha sotmès a informació pública durant un termini d’un (1) mes,
mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
núm. 287, de data 16.12.2014, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 6.770, de data 15.12.2014, en el Setmanari l’Ebre de data
12.12.2014, a la pàgina web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis de la Casa
Consistorial, respectivament, no havent-se presentat cap reclamació.
D’altra part, l’acord de suspensió de la tramitació i atorgament de llicències es
va fer públic mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona núm. 43, de data 21.02.2015, a la pàgina web de l’Ajuntament i al
tauler d’anuncis de la Casa Consistorial.
Simultàniament al tràmit d’informació pública,
l’Ajuntament va concedir
audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confina amb el municipi
de Gandesa i va sol·licitar informe sobre la modificació aprovada als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials,
donant
compliment al que estableix l’article 85.5 i 7) del Decret Legislatiu 1/2010,
abans esmentat.
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en
data 3.03.2015 ha comunicat que ha tramès la sol·licitud d’informe a la Direcció
General de Carreteres, per ser l’òrgan competent per emetre l’informe
sol·licitat.
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El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en data 26.02.2015
ha informat favorablement la proposta de modificació puntual 1/2014 de les
NSP.
L’Agència Catalana de l’Aigua, en data 10.03.2015 ha emès un informe
favorable sobre la modificació urbanística aprovada.
La Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya ha informat en data
4.03.2015 que la modificació urbanística aprovada no afecta la Xarxa de
Carreteres de l’Estat gestionada per la Unitat de Carreteres a Tarragona.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
de la Generalitat de Catalunya ha informat en data 17.03.2015 que no
presenta al·legacions i que l’àmbit de l’actuació sol·licitat no té explotacions
agràries veïnes, per la qual cosa no afecta la seva producció.
No consta a l’expedient cap altra informe, tot i que se n’han demanat a altres
organismes.
Atès que segons estableixen els article 80 i 85.1 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3, d’agost, abans esmentat, l’aprovació provisional dels plans d’ordenació
urbanística municipal pertoca a l’Ajuntament i la definitiva a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre;
En ús de les atribucions conferides per l’article 22.2 c) 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 ll) de la mateixa llei,
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació puntual 1/2014 de les
Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa, redactada pel Tècnic
Municipal i que té per objecte la modificació del traçat i l’amplada d’un tram del
c. Corbera d’Ebre, que va des de la cruïlla amb el c. Vilalba fins la cruïlla amb
el c. Mola d’Irto, així com el conveni urbanístic signat per la cessió gratuïta dels
terrenys afectats per la modificació aprovada.
SEGON: Sotmetre la modificació urbanística aprovada a consideració de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre a fi que atorgui si
s’escau, la seva aprovació definitiva, amb el benentès que de conformitat
amb el que estableix l’article 91 del Decret Legislatiu, dita modificació
s’entendrà aprovada definitivament per silenci administratiu positiu si la
resolució definitiva no es notifica en el termini de quatre mesos des de la
recepció de l’expedient.
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11) Aprovació provisional si s’escau, de la modificació puntual 1/2015
de les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa, per a la
delimitació de PAU per ampliació del “sector La Plana”
El Ple de la Corporació Municipal, en sessió ordinària de data 29 de gener de
2015, va aprovar inicialment la modificació puntual núm. 1/2015 de les
Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa, promoguda per l’Institut
Català del Sòl i que té per objecte delimitar un Polígon d’Actuació Urbanística
(PAU) de 15.478,31 m2 de superfície per ampliació de parcel·la industrial del
sector industrial “la Plana” de Gandesa.
En compliment del que estableix l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, l’expedient de
la modificació urbanística aprovada inicialment,
s’ha sotmès al tràmit
d’informació pública durant un termini d’un (1) mes, mitjançant anuncis
publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 49, de data
28.02.2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6.819, de
data 26.02.2015, en el Setmanari l’Ebre de data 6.03.2015, a la pàgina web
de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament,
no havent-se presentat fins a la data cap reclamació.
Simultàniament al tràmit d’informació pública,
l’Ajuntament va concedir
audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confina amb el municipi
de Gandesa i va sol·licitar informe sobre la modificació aprovada als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials,
donant
compliment al que estableix l’article 85.5 i 7) del Decret Legislatiu 1/2010,
abans esmentat.
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en
data 3.03.2015 ha comunicat que ha tramès la sol·licitud d’informe a la Direcció
General de Carreteres, per ser l’òrgan competent per emetre l’informe
sol·licitat.
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en data 2.03.2015
ha informat favorablement la proposta de modificació puntual 1/2015 de les
NSP.
L’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre (Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya), en data 3.03.2015, ha informat
favorablement la modificació urbanística aprovada, per considerar que
aquesta no provoca efectes ambientals significatius majors dels que ja
s’avaluaren en la tramitació sobre la no subjecció del pla a avaluació
ambiental.
La Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya ha informat en data
6.03.2015 que la modificació urbanística aprovada no afecta la Xarxa de
Carreteres de l’Estat gestionada per la Unitat de Carreteres a Tarragona.
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El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
de la Generalitat de Catalunya ha informat en data 24.03.2015 que no
presenta al·legacions, que l’àmbit de l’actuació sol·licitada no té perquè produir
efectes ni repercussions sobre el funcionament de l’activitat de les explotacions
agràries veïnes, que cal evitar donar peu, amb aquesta reclassificació a la
formació de finques per sota de la unitat mínim de conreu i que en tot cas,
s’han de respectar les incompatibilitats i les determinacions de a normativa
urbanística sectorial aplicable.
L’Agència Catalana de l’Aigua en data 26.03.2015, ha informat bàsicament que
en relació amb els terrenys de DPH i la respectiva zona de policia de lleres, no
afecta. Quant a l’abastament, resta condicionat a l’obtenció de nous recursos
hídrics i a portar a terme les actuacions prevista al Pla director del servei
d’abastament d’aigua potable del municipi. Respecte al sanejament, caldrà
que el promotor subscrigui amb l’ACA i l’Ajuntament el conveni de col·laboració
econòmica en matèria de sanejament que preveu el PSARU 2005. En relació a
la inundabilitat, no consta cap afecció sobre l’àmbit d’aquesta modificació per
desbordament de les lleres públiques més properes.
No consta a l’expedient cap altra informe, tot i que se n’han demanat a altres
organismes.
Atès que segons estableixen els article 80 i 85.1 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3, d’agost, abans esmentat, l’aprovació provisional dels plans d’ordenació
urbanística municipal pertoca a l’Ajuntament i la definitiva a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre;
En ús de les atribucions conferides per l’article 22.2 c) 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 ll) de la mateixa llei,
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: 1. Aprovar provisionalment la modificació puntual 1/2015 de les
Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa, promoguda per l’Institut
Català del Sòl i que té per objecte delimitar un Polígon d’Actuació Urbanística
(PAU) de 15.478,31 m2 de superfície per ampliació de parcel·la industrial del
sector industrial “la Plana” de Gandesa, amb la condició de què transcorri el
tràmit d’informació pública sense presentar-se cap reclamació. En cas de
presentar-se’n, seran resoltes pel Ple de l’Ajuntament.
2. Determinar que un cop transcorregut el tràmit d’informació pública, si no
s’ha presentat cap reclamació, el present acord d’aprovació provisional
esdevindrà adoptat sense condicions.
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SEGON: Sotmetre la modificació urbanística aprovada a consideració de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre a fi que atorgui si
s’escau, la seva aprovació definitiva, amb el benentès que de conformitat
amb el que estableix l’article 91 del Decret Legislatiu, dita modificació
s’entendrà aprovada definitivament per silenci administratiu positiu si la
resolució definitiva no es notifica en el termini de quatre mesos des de la
recepció de l’expedient.
Assumptes de Governació:
12) Sol.licituds de llicència municipal d’activitat.
■Sol·licitud de l’empresa “Campsa Estaciones de Servicio, S.A.”
17/2008).

(Exp.

L’empresa “Campsa Estaciones de Servicio, S.A.” ha sol·licitat a l’Ajuntament
llicència ambiental per una activitat de venda al detall de carburants per
automoció, rentat de vehicles i de botiga d’autoservei, amb inclusió de cocció i
venda de pa, a emplaçar a la Ctra. N-420, PK. 800,00, TM de Gandesa.
Segons l'informe emès pel Tècnic Municipal, l'activitat de referència està
inclosa a l'annex II, Apartat 12, Subapartat 12.20 “Venda al detall de
carburants per a motors de combustió interna” de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, sotmesa al règim
de llicència ambiental. Altrament, com a activitats secundàries hi ha rentat de
vehicles i botiga d’autoservei.
Per altra part, segons consta al mateix informe, l'activitat de referència és
compatible amb el planejament urbanístic vigent i els usos establerts a les
Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa, les quals qualifiquen
l’àmbit de l’activitat com a sòl urbà, zona d’ordenació antiga i tradicional, Clau
1A, en la que s’admeten els usos d’estacions de servei i comercials, entre
d’altres.
En compliment del que determina l'article 40 de la Llei 20/2009 abans
esmentada, l'Ajuntament va sol·licitar al Consell Comarcal de la Terra Alta,
que es pronunciés sobre la suficiència i la idoneïtat del projecte i de l'altra
documentació presentada pel promotor.
L'Ajuntament va donar trasllat al promotor de les deficiències i mancances que
el Consell Comarcal va detectar en el projecte, perquè aquestes fossin
esmenades o complementades.
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Un cop esmenades, l’Ajuntament va trametre al Consell Comarcal la nova
documentació aportada pel promotor, va sol·licitar que reprengués la tramitació
de l’expedient i que formulés l’informe integrat sobre l’activitat de referència,
de conformitat amb el que determinen els articles 42 a 44 de la llei abans
esmentada.
En data 23 de gener de 2015, l’òrgan ambiental del Consell Comarcal ha
emès un informe integrat de caràcter favorable sobre els aspectes de la seva
competència, condicionat a la disposició de manera oficial i definitiva per part
de l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament, del permís d’abocament
d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram municipal.
D’acord amb el que disposa l'article 41 de la Llei abans esmentada, la sol·licitud
i documentació que l'acompanya s’ha de sotmetre a informació púbica durant
un termini de trenta (30) dies. Simultàniament s’ha de sotmetre a informació
veïnal durant un termini de deu (10) dies.
De conformitat amb el que estableixen els article 45 i 46 de la Llei 20/2009, de
4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Formular la proposta de resolució de l'expedient d'activitat núm.
17/2008, incoat a instància de l’empresa “Campsa Estaciones de Servicio,
S.A.”, amb CIF A-78492782, en el sentit d’atorgar a la peticionària llicència
ambiental per a una activitat de venda al detall de carburants per automoció,
rentat de vehicles i de botiga d’autoservei, amb inclusió de cocció i venda de
pa, a emplaçar a la Ctra. N-420, PK. 800,00, TM de Gandesa, amb les
condicions següents:
1. Al resultat del tràmit de la informació pública i veïnal de l’expedient de
referència.
2. A la disposició de manera oficial i definitiva per part de l’Agència Catalana
de l’Aigua i l’Ajuntament del permís d’abocament d’aigües residuals a la xarxa
de clavegueram municipal.
SEGON: Notificar la present proposta de resolució a l'interessat i al Consell
Comarcal de la Terra Alta respectivament, a fi que en el termini màxim de
quinze (15) dies, puguin presentar les al·legacions, els documents i les
justificacions que considerin convenients.
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■ Sol·licitud de la Sra. Neus Gironés Gironés, de canvi de titularitat d’una
llicència d’activitat, (Exp. 1/2015).
La Sra. Neus Gironés Gironés ha sol·licitat autorització per a canviar la
titularitat de la llicència municipal d’activitat del bar musical emplaçat al c.
Miquel Puey, 1, de Gandesa, segons consta a l'expedient a dalt referenciat.
Es tracta d’un local que té una superfície útil de 54,09 m2, distribuïda entre la
planta baixa i la planta primera de l’edifici, i un aforament màxim de 40
persones. Té els serveis de vies públiques i de sanejament prescrits per la
normativa vigent.
La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats,
classifica l’activitat a l’annex IV, sotmesa al règim de llicència
ambiental en el supòsit de no subjecció al règim de llicència establert per la
normativa administrativa dels espectacles i les activitats recreatives.
Per la seva part, l’article 124 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, inclou
l’activitat de referència en el règim de comunicació prèvia.
Altrament, ni per la superfície (<500 m2), ni per l’aforament (<500 persones),
l’activitat no està inclosa a l’annex 1 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis, per tant no està sotmesa a l’informe preceptiu per
part de l’administració en matèria de prevenció d’incendis.
Segons les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi l’activitat de bar,
restaurant o similars és compatible urbanísticament a la zona, qualificada com
a sòl urbà, d’ordenació antiga i tradicional, Clau 1A, a la qual és d’aplicació el
sistema d’ordenació segons alineació a vial amb illa densa.
La llicència consta actualment a nom del Sr. Joan Frixach Piñol, atorgada per
acord de l’Ajuntament Ple de data 12 de juny de 2014, prèvia tramitació de
l’expedient d’activitat núm. 15/2014 en els termes establerts per la normativa
aplicable.
L’actual titular de la llicència ha manifestat la seva voluntat i consentiment en
transmetre-la en favor de la Sra. Neus Gironés Gironés.
Fets 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, 86, 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 Sra. Neus Gironés Gironés, autorització municipal per
a què consti al seu nom la llicència d’activitat del bar musical emplaçat al c.
Miquel Puey, núm. 1, de Gandesa, de conformitat amb la documentació
obrant a l’expedient 1/2015, amb la condició següent:
1. L’aforament màxim del local serà de 40 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. S’hauran de complir la resta de les condicions imposades a la llicència
d’activitat objecte de transmissió.
SEGON: Determinar que la present autorització 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
l’autorització atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals aplicables.
■ Sol·licitud de la Sra. Marta Sabaté Teixidó, Exp. núm. 3/2015.
La Sra. Marta Sabaté Teixidó ha sol·licitat llicència ambiental per a una
activitat d’ensenyament no reglat destinada a acadèmia de repàs, a emplaçar
al c. Santa Anna, 16 bx, de Gandesa, segons consta a l'expedient a dalt
referenciat.
L’activitat té una superfície útil de 35,73 m2 i un aforament màxim de 23
persones. El local forma part de la planta baixa d’un edifici plurifamiliar de 3
plantes (PB+2PP).
La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, classifica l’activitat a l’annex III, Codi 12.48 -Centres docents-,
sotmesa al règim de comunicació prèvia.

34

Per altra part, l’activitat no està inclosa a 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, l’activitat en
qüestió no està sotmesa a control preventiu de l’administració.
Segons les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, l'activitat de
centre docent és compatible urbanísticament ja que l’ús educatiu és permès en
aquesta zona, qualificada com a sòl urbà, d’ordenació antiga i tradicional,
Clau 1-A, en la qual és d’aplicació el sistema d’ordenació segons alineació a
vial amb illa densa.
L’immoble 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, de 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, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Sra. Marta Sabaté Teixidó, llicència ambiental per a
una activitat d’ensenyament no reglat, destinada a acadèmia de repàs, a
emplaçar al c. Santa Anna, 16, baixos, de Gandesa, de conformitat amb la
documentació tècnica aportada per la promotora,
obrant a l’expedient
d’activitat núm. 3/2015 i amb les condicions següents:
1. L'aforament màxim de l’aula serà de 23 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. La titular de la llicència haurà de presentar a l'Ajuntament certificació tècnica
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. Prèviament al funcionament de l’activitat, la titular de la llicència haurà de
sol·licitar als Serveis Tècnics Municipals que realitzin la corresponent acta de
comprovació.
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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 la titular de la
llicència atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals aplicables.
■ Sol·licitud de la societat “Avigan Terralta, SL”, de canvi de titularitat d’una
llicència d’activitat, (Exp. 5/2015).
La societat “Avigan Terralta, SL” ha sol·licitat autorització per a canviar la
titularitat de la llicència ambiental d’una explotació ramadera de 9.000 gallines
reproductores lleugeres existent a la Ctra. de Vilalba, s/núm. Polígon 11,
Parcel·la 153, Granja Creu Coberta, TM de Gandesa, amb marca oficial
3140CT.
Segons l’informe emès pel Tècnic Municipal, l’activitat està classificada a
l’annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, apartat 11.1.a “Emplaçaments per aviram”,
entenent que es tracta de gallines ponedores o del nombre equivalent per a
altres espècies d’aus, amb una capacitat de fins a 40.000 caps de bestiar,
sotmesa al règim de comunicació prèvia.
La llicència consta actualment a nom de la societat “Avigan Terralta, S.A.”,
atorgada per acord de l’Ajuntament Ple de data 28.07.2011.
L’actual titular de la llicència ha manifestat la seva voluntat i consentiment en
transmetre-la en favor de la societat “Avigan Terralta, SL”.
Fet avinent l’informe favorable emès al respecte pel Tècnic Municipal;
Vistos els articles 71 a 76, 86, 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 “Avigan Terralta, SL”, amb CIF B-43014711,
autorització municipal per a què consti al seu nom la llicència ambiental de
l’explotació ramadera de 9.000 gallines reproductores lleugeres, existent al
Polígon 11, Parcel·la 153, Granja Creu Coberta, TM de Gandesa, amb
número de marca oficial 3140CT, de conformitat amb la documentació obrant a
l’expedient 5/2015, amb la condició següent:

36

1 i única. S’hauran de complir totes les condicions imposades a la llicència
municipal d’activitat objecte de transmissió, atorgada en data 28.07.2011 a la
societat “Avigan Terralta, S.A.”.
SEGON: Determinar que la present autorització 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 el titular de
l’autorització atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals aplicables.
■ Sol·licitud de la societat “Avigan Terralta, SL”, de canvi de titularitat d’una
llicència d’activitat, (Exp. 6/2015).
La societat “Avigan Terralta, SL” ha sol·licitat autorització per a canviar la
titularitat de la llicència ambiental d’una explotació ramadera de 9.000 gallines
reproductores existent al Polígon 19, Parcel·la 316, Granja Pou Nou, TM de
Gandesa, amb marca oficial 3140AS.
Segons l’informe emès pel Tècnic Municipal, l’activitat està classificada a
l’annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, apartat 11.1.a “Emplaçaments per aviram”,
entenent que es tracta de gallines ponedores o del nombre equivalent per a
altres espècies d’aus, amb una capacitat de fins a 40.000 caps de bestiar,
sotmesa al règim de comunicació prèvia.
La llicència consta actualment a nom de la societat “Avigan Terralta, S.A.”,
atorgada per acord de l’Ajuntament Ple de data 29.04.2010.
L’actual titular de la llicència ha manifestat la seva voluntat i consentiment en
transmetre-la en favor de la societat “Avigan Terralta, SL”.
Fet avinent l’informe favorable emès al respecte pel Tècnic Municipal;
Vistos els articles 71 a 76, 86, 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 “Avigan Terralta, SL”, amb CIF B-43014711,
autorització municipal per a què consti al seu nom la llicència ambiental de
l’explotació ramadera de 9.000 gallines reproductores, existent al Polígon 19,
Parcel·la 316, Granja Pou Nou, TM de Gandesa, amb número de marca
oficial 3140AS, de conformitat amb la documentació obrant a l’expedient
6/2015, amb la condició següent:
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1 i única. S’hauran de complir totes les condicions imposades a la llicència
municipal d’activitat objecte de transmissió, atorgada en data 29.04.2010 a la
societat “Avigan Terralta, S.A.”.
SEGON: Determinar que la present autorització 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 el titular de
l’autorització atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals aplicables.
■ Sol·licitud de la societat “Avigan Terralta, SL”, de canvi de titularitat d’una
llicència d’activitat, (Exp. 7/2015).
La societat “Avigan Terralta, SL” ha sol·licitat autorització per a canviar la
titularitat de la llicència ambiental d’una explotació ramadera de 22.285 gallines
reproductores existent al Polígon 13, Parcel·la 330, Granja Coll d’Ascó, TM
de Gandesa, amb marca oficial 3140CR.
Segons l’informe emès pel Tècnic Municipal, l’activitat està classificada a
l’annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, apartat 11.1.a “Emplaçaments per aviram”,
entenent que es tracta de gallines ponedores o del nombre equivalent per a
altres espècies d’aus, amb una capacitat de fins a 40.000 caps de bestiar,
sotmesa al règim de comunicació prèvia.
La llicència consta actualment a nom de la Sra. Rosa Ma. Borràs Cots,
atorgada per acord de l’Ajuntament Ple de data 27.11.2014. .
L’actual titular de la llicència ha manifestat la seva voluntat i consentiment en
transmetre-la en favor de la societat “Avigan Terralta, SL”.
Fet avinent l’informe favorable emès al respecte pel Tècnic Municipal;
Vistos els articles 71 a 76, 86, 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 “Avigan Terralta, SL”, amb CIF B-43014711,
autorització municipal per a què consti al seu nom la llicència ambiental de
l’explotació ramadera de 22.285 gallines reproductores existent al Polígon 13,
Parcel·la 330, Granja Coll d’Ascó, TM de Gandesa, amb número de marca
oficial 3140CR, de conformitat amb la documentació obrant a l’expedient
7/2015, amb la condició següent:
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1 i única. S’hauran de complir totes les condicions imposades a la llicència
municipal d’activitat objecte de transmissió, atorgada en data 28.07.2011 a
“Avigan Terralta, S.A.”així com les establertes a l’autorització municipal
posterior per a la modificació no substancial de l’explotació, atorgada en data
25.09.2014 a la mateixa societat.
SEGON: Determinar que la present autorització 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 el titular de
l’autorització atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals aplicables.
■ Sol·licitud de la societat “Avigan Terralta, SL”, de canvi de titularitat d’una
llicència d’activitat, (Exp. 8/2015).
La societat “Avigan Terralta, SL” ha sol·licitat autorització per a canviar la
titularitat de la llicència ambiental d’una explotació ramadera de 25.000 gallines
reproductores lleugeres i 2.500 galls reproductors existent al Polígon 13,
Parcel·les 318 i 319, Granja Basseta, TM de Gandesa, amb marca oficial
3140DB.
Segons l’informe emès pel Tècnic Municipal, l’activitat està classificada a
l’annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, apartat 11.1.a “Emplaçaments per aviram”,
entenent que es tracta de gallines ponedores o del nombre equivalent per a
altres espècies d’aus, amb una capacitat de fins a 40.000 caps de bestiar,
sotmesa al règim de comunicació prèvia.
La llicència consta actualment a nom del Sr. Enric Borràs Boira, atorgada per
acord de l’Ajuntament Ple de data 27.11.2014.
L’actual titular de la llicència ha manifestat la seva voluntat i consentiment en
transmetre-la en favor de la societat “Avigan Terralta, SL”.
Fet avinent l’informe favorable emès al respecte pel Tècnic Municipal;
Vistos els articles 71 a 76, 86, 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 “Avigan Terralta, SL”, amb CIF B-43014711,
autorització municipal per a què consti al seu nom la llicència ambiental de
l’explotació ramadera de 25.000 gallines reproductores lleugeres i 2.500 galls
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reproductors, existent al Polígon 13, Parcel·les 318 i 319, Granja Basseta,
TM de Gandesa, amb número de marca oficial 3140DB, de conformitat amb la
documentació obrant a l’expedient 8/2015, amb la condició següent:
1 i única. S’hauran de complir totes les condicions imposades a la llicència
municipal d’activitat objecte de transmissió, atorgada en data 28.07.2011 a la
societat “Avigan Terralta, S.A.”.
SEGON: Determinar que la present autorització 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 el titular de
l’autorització atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals aplicables.
13) Aprovació si s’escau, de la ratificació de l’aprovació de la
modificació dels Estatuts del Consorci Memorial dels Espais de la
Batalla de l’Ebre i nomenament de representant de l’Ajuntament
(titular i suplent).
En data 29.01.2015, s’ha rebut comunicació del Consorci Memorial dels Espais
de la Batalla de l’Ebre, exposant que per acord de data 4 de desembre de
2014, la Junta General del Consorci havia aprovat inicialment la modificació
dels seus estatuts per adequar-los a les darreres modificacions legislatives que
afectaven el règim jurídic dels consorcis i que un cop transcorregut el tràmit
d’informació pública de dit acord,
aquest havia esdevingut aprovat
definitivament i calia ratificar-lo per l’Ajuntament com a administració integrant
de dit consorci i alhora, nomenar representant municipal en dit consorci. A la
comunicació s’adjunta còpia dels estatuts a ratificar, obrant a l’expedient.
Feta avinent la proposta de l’Alcaldia-Presidència al Ple de la Corporació
Municipal en el sentit de ratificar l’aprovació de la modificació dels estatuts de
l’esmentat Consorci i de nomenar representant de l’Ajuntament a la Regidora
Sra. Ana Sicart Tarragó, com a titular, i al Regidor Sr. Jaume Solé Altadill,
com a suplent.
En ús de les atribucions conferides per l’article 22.2b) i amb el quòrum exigit
per l’article 47.2g), ambdós de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Ratificar l’aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci
Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre, acordada per la Junta General
de dit Consorci en data 4 de desembre de 2014.
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SEGON: Designar com a representant de l’Ajuntament en dit Consorci els
Regidors Municipals Sra. Ana Sicart Tarragó com a titular i el Sr. Jaume Solé
Altadill com a suplent.
TERCER: Donar trasllat del present acord al Consorci Memorial dels Espais de
la Batalla de l’Ebre, per al seu coneixement i als efectes escaients.
14) Aprovació si s’escau, de l’autorització de l’adhesió de l’àmbit
territorial del municipi de Gandesa al Consorci Intercomarcal
d’Iniciatives Socioeconòmiques.
En data 31 de desembre de 2014 s’ha publicat al DOGC núm. 6780 l’ORDRE
AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria
per a la selecció de grups d'acció local, es dicten les normes per a la seva
presentació i els criteris de selecció d'estratègies de desenvolupament rural per
a l'aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del
Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i s'aproven les
bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de
desenvolupament local.
En data 8 d’agost de 2008 es va constituir el Consorci Intercomarcal
d’Iniciatives Socioeconòmiques, com a Grup d’Acció Local, amb l’objectiu
específic d’assolir, gestionar i optimitzar els recursos econòmics assignats al
seu àmbit territorial pel Programa de desenvolupament rural (PDR) per al
període 2007-2013, mitjançant una estratègia de desenvolupament local
gestionada amb la metodologia LEADER.
Atès que el Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques té previst
tornar-se a presentar a la propera convocatòria per la selecció de grups d’acció
local per a l’aplicació en el seu àmbit territorial de desenvolupament local
participatiu en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya
2014-2020.
Vist que la continuïtat d’un programa Leader al territori pot ser una eina
fonamental en el seu desenvolupament i millora de les seves condicions
socioeconòmiques
Atès que l’adhesió del nostre municipi a l’àmbit territorial del Consorci
Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques suposa una oportunitat per a la
dinamització, diversificació i foment de les activitats econòmiques i
l’emprenedoria.
De conformitat amb la proposta del Sr. Alcalde-President al Ple de la
Corporació Municipal, en el sentit d’autoritzar l’adhesió territorial del municipi
de Gandesa a l’àmbit territorial del CIS;
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L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de Gandesa al
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques, per a la gestió del
programa LEADER 2014-2020.
SEGON: Notificar aquest acord al Consorci Intercomarcal d’Iniciatives
Socioeconòmiques.
TERCER: Ratificar íntegrament la Resolució de l’Alcaldia-Presidència de data
10.03.2015, dictada en el mateix sentit.
QUART: Donar trasllat del present acord al Consorci esmentat, per al seu
coneixement i als efectes escaients.
15) Aprovació si s’escau, de l’adhesió de l’Ajuntament al Pacte
d’Alcaldes endegat per la Comissió de Transports i Energia de la
Unió Europea.
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte
d’Alcaldes/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El
pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats
europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2
mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts
d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament
global, integrat, a llarg termini i sobretot, basat en la participació de la
ciutadania. És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar
l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus
esforços.
L'Ajuntament de Gandesa té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de
polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament
global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com
el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies
renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la
UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un
20% fins l'any 2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i
aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts
renovables. D’altra banda, l’Ajuntament també vol avançar cap a l’adaptació de
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la UE al canvi climàtic i millorar la preparació dels ens locals per respondre als
efectes del canvi climàtic.
A l’empara de les competències conferides per l’article 25.2b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i disposicions
concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Determinar que l’Ajuntament de Gandesa fa seus els objectius de
la Unió Europea per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions
de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant la
redacció i execució del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), un pla local
per promoure l’eficiència energètica i les energies renovables; .
SEGON: Determinar que l’Ajuntament de Gandesa es compromet a elaborar el
seu Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) en el termini màxim d’un any des
de la data d’adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius
que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió
Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions
a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes
tasques es disposarà del suport de la Diputació de Tarragona, coordinadora
territorial del Pacte a les comarques de Tarragona, suport que es prestarà
mitjançant assistència tècnica.
Així mateix, l’esmentat PAES inclourà també l’avaluació dels possibles riscos i
vulnerabilitats derivats del canvi climàtic com a base per determinar les
mesures d’adaptació prioritàries. I determinarà i avaluarà mesures d’adaptació,
tot proposant un ordre de prioritats.
TERCER: Determinar que l’Ajuntament de Gandesa es compromet també a
elaborar un informe biennal per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a
organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en
acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri oportú)
en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa.
QUART: Facultar el Sr. Alcalde-President perquè signi el formulari d'adhesió al
Pacte.
CINQUÈ: Comunicar els presents acords a la Diputació de Tarragona, per fer
possible les tasques de suport i coordinació dels municipis de la província que
s’hi adhereixin, qui al seu temps ho comunicarà al Comissari de Transports i
Energia de la Unió Europea.
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16) Aprovació si s’escau, de conveni de col·laboració a formalitzar
entre la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de la Terra Alta
i l’Ajuntament per la gestió de l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta, any
2015.

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha tramès una nova
proposta de conveni de col·laboració a formalitzar amb el Consell Comarcal i
l’Ajuntament per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta durant
l’anualitat de 2015.
D’acord amb la Llei d’Arxius i Documents, la gestió de l’Arxiu Comarcal
correspon als consells comarcals, excepte quan el consell comarcal i
l’ajuntament cap de comarca acordin que l’arxiu faci alhora les funcions d’arxiu
comarcal i d’arxiu municipal, supòsit en què la gestió correspon conjuntament
al consell comarcal i l’ajuntament.
A la proposta de conveni es concreten les obligacions, competències i funcions
de cadascuna de les parts que hi intervenen.
Atès que l’article 66.3n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
atribueix competències al municipi en matèria d’activitats i instal·lacions
culturals;
Atès que per altra part, l’article 71 del mateix text legal, estableix que el
municipi, per a la gestió dels seus interessos, també pot exercir activitats
complementàries de les pròpies d’altres administracions públiques i, en
particular, les relatives a arxius;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la proposta de conveni de col·laboració a signar entre el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal
de la Terra Alta i l’Ajuntament per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de la Terra
Alta, anualitat de 2015, la part dispositiva del qual es transcriu íntegra a
continuació:
“PACTES:
Primer.- El Consell Comarcal de la Terra Alta i l’Ajuntament de Gandesa acorden que l’Arxiu
Comarcal de la Terra Alta faci alhora les funcions d’arxiu comarcal i les d’arxiu municipal de
Gandesa. En conseqüència, l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta rebrà i conservarà la
documentació en fase semiactiva i inactiva de l’Ajuntament de Gandesa i de les entitats que en
depenen, d’acord amb els articles 30.2.c), 32 i 33 de la Llei d’arxius i documents.

44

Segon.- D’acord amb l’article 33 de la Llei d’arxius i documents, la gestió de l’Arxiu Comarcal
de la Terra Alta serà exercida conjuntament pel Consell Comarcal de la Terra Alta i per
l’Ajuntament de Gandesa, sens perjudici de les funcions del Departament de Cultura de
direcció, impuls i coordinació de la Xarxa d’Arxius Comarcals.
Tercer.- Per tal d’assegurar la coordinació, la comunicació eficaç i la informació mútua en
l’exercici dels aspectes competencials que la Llei 10/2001, d’arxius i documents, atribueix a
cadascuna de les administracions implicades en el funcionament dels arxius comarcals, es
constituirà una comissió de seguiment integrada per un representant del Consell Comarcal de
la Terra Alta, un representant de l’Ajuntament de Gandesa, un representant dels Serveis
Territorials del Departament de Cultura, un representant de la Subdirecció General d’Arxius i
Museus. Aquesta comissió es reunirà almenys una vegada l’any.
Quart.- Tenint en compte l’especial situació de contenció pressupostària de les administracions
públiques que ha comportat l’especial situació d’adopció de mesures de reducció i contenció de
despeses en matèria de personal a la Generalitat de Catalunya i ha impedit que el
Departament de Cultura podés crear la plaça de director/a de l’arxiu, el Consell Comarcal de la
Terra Alta assumirà les obligacions següents:
a) Assumir allò que preveu l’article 33 de la Llei d’arxius i documents i el que s’acordi en el si
de la comissió de seguiment.
b) Destinar-hi un/a tècnic/a superior amb formació específica en arxivística i gestió de
documents que farà les tasques pròpies d’un servei d’arxiu comarcal. Aquesta persona
s’adequarà al règim horari, llicències, vacances i permisos establert amb caràcter general
per tot el personal que treballa al Consell Comarcal.
c) Si les necessitats del servei d’arxiu ho requereixen, destinar-hi un administratiu/va per a
cobrir-les; necessitat que serà acordada en el marc de la Comissió de Seguiment. Aquesta
persona s’adequarà al règim horari, llicències, vacances i permisos establert amb caràcter
general per tot el personal que treballa al Consell Comarcal.
d) Fer-se càrrec dels tractament de desinfecció, desinsectació i desratització, els quals
s’efectuaran d’acord amb el protocol de condicions tècniques i d’aplicació establert per la
unitat de prevenció de riscos laborals del Departament de Cultura.
e) Proporcionar el material d’oficina necessari per al funcionament de l’arxiu.

Cinquè.- L’Ajuntament de Gandesa assumirà les obligacions següents:
a) Assumir allò que preveu l’article 33 de la Llei d’arxius i documents i el que s’acordi en el si
de la comissió de seguiment.
b)

Fer-se càrrec de les despeses del subministrament d'aigua, electricitat, gas,
telefonia, servei de neteja i manteniment de l’immoble.

c) Sisè.- El Departament de Cultura assumirà les obligacions següents:
a) Exercir les competències que, determinades per al conjunt dels arxius comarcals, la Llei
d’arxius i documents li confereix en els seus articles 17 i 29.
b) Transferir al Consell Comarcal de la Terra Alta la dotació econòmica que li correspongui de
l’assignada en el pressupost de la Generalitat de Catalunya per al funcionament dels arxius
comarcals. Per a l’any 2015 aquesta aportació ha estat pressupostada en 47.000 euros.
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Per contribuir a les despeses derivades de l’execució d’aquest conveni, la Generalitat de
Catalunya ha de compensar al Consell Comarcal amb l’import previst en aquest pacte i aquest
s’obliga a executar el pressupost d’acord amb els conceptes de despesa establerts. Així mateix, el
Consell Comarcal ha de justificar l’actuació efectuada abans del 31 de desembre, i trametre a la
Generalitat de la Catalunya juntament amb aquesta documentació, l’escrit de proposta de
pagament sol· licitant l’abonament de l’import corresponent, perquè aquesta en el termini màxim
de dos mesos reconegui l’obligació.
Una vegada notificada la conformitat per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en els
termes previstos en el conveni, i transcorreguts quatre mesos des d’aquesta data sense que s’hagi
efectuat el pagament, el Consell Comarcal, podrà comunicar-ho a l’Administració General de
l’Estat, als efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local.
No obstant, si en els termes previstos en el conveni, la Generalitat de Catalunya comunica al
Consell Comarcal la seva discrepància amb la documentació tramesa, aquest haurà d’ esmenar o
rectificar l’error. Rebuda la nova documentació, la Generalitat en el termini de dos mesos ha de
notificar la seva conformitat o disconformitat i si és conforme, dins del termini de quatre mesos
següents a la notificació, ha d’efectuar el pagament. Transcorregut aquest darrer termini sense
que s’hagi efectuat el pagament i previ requeriment en la forma i condicions previstes en el
paràgraf anterior, el Consell Comarcal podrà comunicar-ho a l’Administració General de l’Estat,
als efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la citada Llei 7/1985.
c) Fer-se càrrec de l’adquisició i manteniment de l’equipament informàtic i proporcionar els
programaris necessaris per a la correcta gestió de l’arxiu.
Setè.- La vigència d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura i fins al 31 de desembre
de 2015.
Les parts podran rescindir-ne la vigència, mitjançant denúncia expressa amb un preavís mínim
de tres mesos.
Vuitè.- La signatura d’aquest conveni comportarà la derogació de l’anterior”.

SEGON: Facultar el Sr. Alcalde-President per a signar en representació de
l’Ajuntament, el conveni aprovat.
TERCER: Donar trasllat del present acord al Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i efectes escaients.
Assumptes de Personal:
17) Determinació de les retribucions a percebre el personal municipal
durant l’exercici 2015.
El Sr. Alcalde va exposar que la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2015, en el seu capítol 1 regulava
les despeses del personal al servei del sector públic, establint que les
retribucions d’aquest personal no podien experimentar cap increment respecte
les vigents a 31 de desembre de 2014, en termes d’homogeneïtat per als dos
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període comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat
d’aquest. Va dir que aquesta llei era d’aplicació a les Corporacions Local i per
tant, aplicable al personal municipal de l’Ajuntament.
Vistos els articles 20 i 21 de la Llei 36/2014 abans esmentada;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Determinar que les retribucions del personal municipal per l’any 2015
no tindran cap increment respecte les vigents a 31 de desembre de 2014, en
termes d’homogeneïtat pels dos períodes de comparació, tant pel que fa als
efectius de personal com a la seva antiguitat.
SEGON: Prendre raó del present acord als efectes d’execució del Pressupost
Municipal per a l’exercici 2015.
18) Aprovació si s’escau,
de l’abonament d’una part de la paga
extraordinària del mes de desembre de 2012 als empleats públics
municipals que no la van percebre.
El Sr. Alcalde va exposar que en compliment del que establia l’article 2 del RDL
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i
de foment de la competitivitat, l’Ajuntament va suprimir la paga extraordinària
del mes de desembre de 2012 a tot el personal al servei de la Corporació
Municipal, tant funcionaris com laborals, a excepció del que no assolien en
còmput anual 1,5 vegades el salari mínim interprofessional establert en el RD
1888/2011, de 30 de desembre. Va dir que ara, la Llei 36/2014, de 26 de
desembre, de Pressupostos General de l’Estat per l’any 2015, en la seva
Disposició Addicional 12a, establia que el personal al servei de l’administració
pública podia recuperar l’esmentada paga extraordinària, en la part equivalent
a la part proporcional dels primers 44 dies de dita paga. Va dir el Sr. Alcalde
que la seva proposta al Ple de la Corporació era d’abonar aquesta part de la
paga.
Atès que el Pressupost Municipal per a l’exercici 2015 compleix amb els
objectius d’estabilitat pressupostària i del deute públic;
Atès que en el Pressupost Municipal vigent hi ha disponibilitat pressupostària
suficient per a fer efectiva al personal municipal la part proporcional de la paga
extraordinària de desembre 2012;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Abonar una part de la paga extraordinària del mes de desembre de
2012, equivalent a 44 dies, als empleats públics municipals que no la van
percebre al seu dia.
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SEGON: Determinar que aquesta paga es farà efectiva juntament amb les
nòmines del mes de març de 2015.
TERCER:
Prendre raó del present acord als efectes d’execució del
Pressupost Municipal per a l’exercici 2015.
Assumptes diversos:
19) Assumptes de l’Alcaldia-Presidència.
No n’hi varen haver.
PREGS I PREGUNTES:
No n’hi varen haver.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió a dos quarts i mig d’onze del vespre de la data al
començament assenyalada.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, vint-i-set de març de dos mil quinze.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Carles Luz Muñoz.
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LA SECRETÀRIA,

