Acta Ple núm. 7/2013

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EN DATA 27 D’AGOST DE 2013.
A Gandesa, sent dos quarts i mig de deu del vespre del dia 27 d’agost de
2013, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els membres
de la Corporació Municipal que tot seguit es relacionen, convocats prèviament
pel Sr. Alcalde-President, a fi de celebrar sessió plenària de caràcter ordinari:
-President: Sr. Alcalde, Carles Luz Muñoz.
Regidors:
-Sr. Jaume Solé Altadill.
-Sra. Maria Teresa Aubà Bases.
-Sr. Pere Royo Pedrola.
-Sra. Glòria Ruana Pegueroles.
-Sra. Ana Maria Sicart Tarragó.
-Sr. Miquel Aubà Fleix.
-Sr. Ramon Lluís Vidal.
-Sr. Joan Taulats Soler.
-Sra. Raquel Mulet Moreno.
-Sra. Montserrat Mateu Amades.
Secretària: Sra. Yolanda Sas Laudo.
El Sr. Alcalde, després de comprovar l’existència del quòrum necessari,
disposa el començament de la sessió amb el tractament dels assumptes
inclosos a l’ordre del dia.
De conformitat amb el que determinen els articles 110 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels Ens Locals i disposicions concordants, es transcriuen a
continuació els acords plenaris adoptats:
Assumptes de caràcter general:
1) Aprovació si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària celebrada per
l’Ajuntament Ple en data 30 de juliol de 2013.
Feta avinent l’acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en data
30 de juliol de 2013;
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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 30
de juliol de 2013, 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 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, rebut en
data 17.08.2013,
d’informació sobre la regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari
organitzats pels municipis amb motiu de festes i revetlles populars.
b) Escrit de l’Ajuntament d’Ascó, rebut en data 7.08.2013, de comunicació de
l’acord de la seva Junta de Govern Local, d’aprovació d’una moció per l’estudi
i eradicació de la mosca negra.
c) Escrit de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de
Catalunya, rebut en data 31.07.2013, comunicant l’inici del tràmit d’audiència
del projecte de decret sobre les entitats col·laboradores de medi ambient.
d) Escrit de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya,
rebut en data 26.07.2013, comunicant que des de l’1.11.2012 està en vigor a
Catalunya
l’impost sobre les estades en establiments turístics,
un
percentatge del qual ha de ser transferit a l’Ajuntament per a actuacions de
promoció turística.
e) Escrit de l’Institut Català del Sòl, rebut en data 29.07.2013, informant que
els terrenys situats en els àmbits de Camposines, adquirits per actuacions
urbanístiques, seran inclosos en una propera licitació per a la seva explotació
agrícola.
f) Escrit del la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre de la
Generalitat de Catalunya, rebut en dat 29.07.2012, comunicant que s’ha
aprovat definitivament l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental de l’obra
“Millora general. Variant de Gandesa. Carretera C-43, PK 12+560, fins a la
carretera N-420, tram Gandesa”, seleccionant com a opció a desenvolupar la
solució alternativa 1.
L’Ajuntament Ple va donar-se’n per assabentat.
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3) Donar compte de les disposicions normatives d’interès general.
A continuació, la Secretària de la Corporació Municipal, atenent a les
instruccions facilitades pel Sr. Alcalde,
va donar compte d’un recull de les
disposicions normatives d’interès general publicades darrerament en els
butlletins oficials.
L’Ajuntament Ple va donar-se’n per assabentat.
4) Donar compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia-Presidència.
En compliment del que estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, el Sr. Alcalde-President va disposar que per Secretaria es donés
compte de les resolucions que havia dictat l’Alcaldia des de la data
de
celebració de la darrera sessió plenària ordinària fins avui, segons la relació
següent::
-Resolució 137/2013, de data 30.07.2013,
pagament d’una factura d’import 1.316,96€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució 138/2013, de data 30.07.2013, d’atorgament a personal municipal
de gratificacions econòmiques per tasques realitzades fora de la jornada laboral
durant el mes de juliol de 2013.
-Resolució 139/2013, de data 31.07.2013, per la qual es disposa l’adquisició
a l’empresa “Tallers Puey, SLU” d’un vehicle de segona mà, marca
Piaggio&C, matrícula 6975 GDR, per a destinar-lo al servei de la Brigada
Municipal, per l’import de 6.700,98€, IVA inclòs.
-Resolució 140/2013, de data 1.08.2013,
pagament d’una factura d’import 327,14€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució 141/2013, de data 2.08.2013, d’aprovació i ordenació del
pagament d’una factura d’import 6.700,00€, corresponent al subministra del
vehicle de segona mà abans esmentat.
-Resolució 142/2013, de data 7.08.2013, d’aprovació de la certificació d’obres
núm. 2 de les obres de “Pavimentació i serveis del carrer Germandat”, que
executa l’empresa “Construccions Anna 2005, SL” i d’import 97.990,67€.
-Resolució 143/2013, de data 7.08.2013,
pagament d’una factura d’import 195,87€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució 144/2013, de data 13.08.2013, per la qual es contracta
laboralment el Sr. Joan A. Alcalde Pallarès, com a peó per a realitzar les
tasques habituals del personal laboral de la Brigada Municipal que ha de gaudir
de vacances o que ha causat baixa per malaltia.
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-Resolució 145/2013, de data 14.08.2013,
pagament d’una factura d’import 11,35€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució 146/2013, de data 19.08.2013, d’aprovació inicial de la memòria
tècnica valorada de les obres de “Construcció d’un punt de reserva d’aigua a la
Partida Comuns, TM de Gandesa”, redactada pel Tècnic Municipal i amb un
pressupost de contracta de 31.051,52€, IVA inclòs.
-Resolució 147/2013, de data 22.08.2013, per la qual s’atorga autorització a la
Sra. Andreea Stahie per ocupar part del c. Ramon Berenguer IV amb taules i
cadires, amb motiu de les Festes Majors 2013, amb les condicions que
consten a la mateixa Resolució.
-Resolució 148/2013, de data 22.08.2013, per la qual s’atorga autorització a
la Sra. Meritxell Urgell Rius per ocupar part del c. Ramon Berenguer IV amb
taules i cadires, amb motiu de les Festes Majors 2013, amb les condicions
que consten a la mateixa Resolució.
-Resolució 149/2013, de data 22.08.2013,
pagament d’una factura d’import 1.600,00€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució 150/2012,
de data 26.08.2013, d’aprovació i ordenació del
pagament d’una factura d’import 146,20€.
-Resolució 151/2013, de data 23.08.2013, de convocatòria al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió ordinària el dia 27 d’agost de 2013.
L’Ajuntament Ple va donar-se’n per assabentat.
Assumptes d’Hisenda:
5) Aprovació si s’escau, de padrons cobratoris de tributs municipals.
1) Padró cobratori taxes agrupades 2013.
Vist el padró cobratori de les taxes municipals agrupades que tot seguit es
relacionen, referit a l’exercici 2013, i que ascendeix a l’import de 116.180,59€:
-Taxa Municipal per la gestió dels residus sòlids urbans.
-Taxa Municipal pel servei de conservació del Cementiri Municipal.
-Taxa Municipal pel servei de conservació de la xarxa de clavegueram.
-Taxa Municipal per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i
altres elements amb finalitat lucrativa.
L’AJUNTAMENT PLE VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
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SEGON: Sotmetre’l a informació pública durant un termini d’un mes a efectes
d’examen i de reclamacions.
TERCER: Disposar que s’iniciï la gestió recaptatòria del padró aprovat, de
conformitat amb el que estableixen el Reglament General de Recaptació i la
Llei General Tributària, respectivament.
2. Padró Impost Municipal sobre vehicles de tracció mecànica 2013.
Vist el padró cobratori de l’Impost Municipal sobre vehicles de tracció mecànica
referit a l’exercici 2013, que ascendeix a l’import de 157.788,48€;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
SEGON: Sotmetre’l a informació pública durant un termini d’un mes a efectes
d’examen i de reclamacions.
TERCER: Disposar que s’iniciï la gestió recaptatòria del padró aprovat, de
conformitat amb el que estableixen el Reglament General de Recaptació i la
Llei General Tributària, respectivament.
6) Aprovació definitiva si s’escau, de l’expedient de modificació de
crèdit 2/2013, que afecta el Pressupost Municipal del mateix
exercici.
A continuació, la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal va
informar que l’expedient de modificació de crèdit 2/2013, que afecta el
Pressupost Municipal del mateix exercici, aprovat inicialment per acord de
l’Ajuntament Ple de data 30.07.2013, s’havia sotmès a informació pública
durant un termini de quinze dies mitjançant sengles edictes publicats en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 188, de data 13.08.2013 i en
el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament, no havent-se
presentat cap reclamació.
Va informar la funcionària esmentada que de conformitat amb el que determina
l’article 177.2 en relació amb el 169 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 2/2012 havia esdevingut aprovat definitivament.
L’Ajuntament Ple va donar-se’n per assabentat.
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7) Aprovació inicial si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit
3/2013, que afecta el Pressupost Municipal del mateix exercici.
El Sr. Alcalde va exposar que s’havien d’assumir determinades obligacions
amb càrrec al Pressupost Municipal vigent, per a les quals no hi havia
consignació pressupostària i que afectaven despeses corrents, d’inversió i
passius financers,
motivats
aquests per la liquidació negativa de la
Participació del Municipi en el Tributs de l’Estat, en l’import de 21.276,00€ i va
proposar al Ple de la Corporació Municipal aprovar un 3er. expedient de
modificació de crèdit, d’import 48.544,00€, que es finançaria conjuntament
amb nous o majors ingressos no previstos en el pressupost i amb càrrec a part
del romanent de tresoreria de l’exercici anterior.
Vistos els articles 177 en relació amb el 169.1, ambdós del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i 21.5 i 34 i següents del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I de la Llei
39/1988, de 28 de desembre i concordants;
L’AJUNTAMENT PLE VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 3/2013, que
afecta el Pressupost Municipal del mateix exercici, ascendeix a l’import de
48.544,00€ i es finança conjuntament amb nous o majors ingressos no
previstos al Pressupost Municipal i amb càrrec al Romanent de Tresoreria de
l’exercici 2012, en els termes següents:
PARTIDES A SUPLEMENTAR O HABILITAR:
227.99/3.2 Servei gestió Llar d’Infants Municipal, curs 2013/2014
632.03/3.4 Instal·lacions pistes esportives
940.00/04 Reintegrament a l’Estat dipòsit PMTE 2011 (total
21.276,00)
TOTAL A SUPLEMENTAR O HABILITAR

23.450,00
3.818,00
21.276,00
48.544,00

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

559.00

Concessió nínxols Cementiri Municipal
Suma

3.818,00
3.818,00

2) Amb càrrec al Romanent de Tresoreria de l’exercici 2012:
870.10
Romanent de tresoreria exercici anterior, despeses
amb finançament afectat

44.726,00

TOTAL FINANÇAMENT
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48.544,00

SEGON: Sotmetre l’expedient de modificació de crèdit aprovat a informació
pública durant un termini de quinze dies a efectes d’examen i de reclamacions,
amb el benentès que un cop transcorregut aquest termini, si no s’ha presentat
cap reclamació, l’expedient 3/2013 esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu.
TERCER: Un cop aprovat definitivament, trametre còpia de l’expedient a la
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació
Provincial d’Hisenda, respectivament, publicant-ne un resum a nivell de
capítols en el Butlletí Oficial de la Província.
Assumptes d’Obres Públiques i Urbanisme:

8) 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, 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;
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L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
■1. Atorgar a l’empresa “Subministres Sant Jordi, SL”, amb CIF B43115575,
llicència urbanística per a restaurar les parets exteriors del pati existent al c.
Pau Casals, núm. 11 de Gandesa, de conformitat amb la documentació
obrant a l’expedient d’obres núm. 91/2013, amb estricta subjecció a les
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la legislació urbanística
vigent i amb les condicions que es relacionen a continuació:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
■2. Atorgar al Sr. Félix Martínez Gil,
llicència urbanística per a canviar la
canal vella per una de nova i col·locar un tub de baixant d’aigua, a l’edifici
existent a l’av. Aragó, 30 de Gandesa, de conformitat amb la documentació
obrant a l’expedient d’obres núm. 96/2013, amb estricta subjecció a les
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la legislació urbanística
vigent i amb les condicions que es relacionen a continuació:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-Les canals i baixants seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de
color terrós o fosc. La teula serà de ceràmica del tipus tradicional. Els colors
de la façana de l’edifici seran de color terrós o similar, segons carta de colors
NCS establerta per les Normes Subsidiàries de Planejament.
-S’haurà d’obtenir prèviament el permís de la Demarcació de Carreteres de
l’Estat a Tarragona i complir les condicions que s’hi estableixin, per emplaçarse l’immoble on s’han d’efectuar les obres a la travessia de la Ctra. N-420, de
titularitat estatal.
■3. Atorgar al Sr. Roman Borràs Domenech,
llicència urbanística per a
revestir la façana amb pedra d’arena fins a nivell del balcó, a l’edifici existent
al c. Miravet, 27 de Gandesa, de conformitat amb la documentació obrant a
l’expedient d’obres núm. 97/2013, amb estricta subjecció a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi, a la legislació urbanística vigent i
amb les condicions que es relacionen a continuació:
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-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-Les canals i baixants seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de
color terrós o fosc. La teula serà de ceràmica del tipus tradicional. Els colors
de la façana de l’edifici seran de color terrós o similar, segons carta de colors
NCS establerta per les Normes Subsidiàries de Planejament.
■4. Atorgar a la Sra. Àngels Juancomartí Pedrol, llicència urbanística per a
enrajolar 22 m2 del terra de la botiga existent a la planta baixa de l’edifici del c.
d’en Badal, 1, amb entrada pel c. Major, de Gandesa, de conformitat amb la
documentació obrant a l’expedient d’obres núm. 99/2013, amb estricta
subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la
legislació urbanística vigent i amb les condicions que es relacionen a
continuació:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
■5. Atorgar al Sr. Joaquin Pellisa Villafranca,
llicència urbanística per a
restaurar el balcó de la façana de l’edifici existent al c. Castell, 5, de
Gandesa, de conformitat amb la documentació obrant a l’expedient d’obres
núm. 100/2013, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi, a la legislació urbanística vigent i amb les
condicions que es relacionen a continuació:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-Les canals i baixants seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de
color terrós o fosc. La teula serà de ceràmica del tipus tradicional. Els colors
de la façana de l’edifici seran de color terrós o similar, segons carta de colors
NCS establerta per les Normes Subsidiàries de Planejament.
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SEGON: Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència urbanística i
expedició de documents a practicar al promotor esmentat, de conformitat amb
l’establer a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7, respectivament,
determinant que a la vista de les obres realitzades efectivament i del seu cost
real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la base imposable i practicarà
la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
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9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
CINQUÈ: Aprovar la liquidació de la taxa municipal per l’ocupació de la via
pública amb eines i materials de construcció, practicada en el seu cas, als
promotors abans esmentats, de conformitat amb les sol·licituds per ells
presentades i l’ordenança fiscal aplicable.

Obres majors:

Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s’esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l’emplaçament assenyalat;
Vistos en el seu cas, els projectes i altra documentació tècnica presentada pels
promotors, obrant a llurs expedients d'obres;
Fets avinents els i informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
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Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
31.03.2008, i modificacions puntuals aprovades posteriorment, publicades
també en el DOGC corresponent;
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 75 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis del ens locals i disposicions concordants;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
■1. Atorgar al Sr. Rosendo Ráfales Jornet, llicència urbanística per a canviar
la coberta per una de nova, imitació teula de dues vessants, del magatzem de
planta baixa, cantoner, existent a l’av. Franquet, 50, de Gandesa, afectant
la reforma una superfície construïda de 179,84 m2, de conformitat amb el
projecte tècnic aportat pel promotor,
obrant a l’expedient d’obres núm.
95/2013, 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.
-Els colors exteriors de l’edificació seran preferentment terrosos o similars, de
forma que s’integrin dins l’entorn de l’immoble, situat en zona d’ordenació
antiga i tradicional (Clau 1A9.
-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.
SEGON: Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència urbanística i
expedició de documents a practicar al promotor esmentat, de conformitat amb
l’establer a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7, respectivament,
determinant que a la vista de les obres realitzades efectivament i del seu cost
real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la base imposable i practicarà
la liquidació definitiva corresponent.
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TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
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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 presentada i l’ordenança fiscal aplicable.

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

a

connectar

a

la

xarxa municipal

Vistes les peticions efectuades pels promotors que tot seguit s’esmenten, per
a connectar a la xarxa d’abastament d’aigua potable pels immobles emplaçats
als llocs que així mateix es relacionen;
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Estimar les peticions efectuades pels promotors que tot seguit es
relacionen i atorgar autorització per a connectar a la xarxa municipal
d’abastament d’aigua pels immobles que s’assenyalen, segons els
expedients d’obres que així mateix s’esmenten:
Expedient
93/2013
94/2013

Nom del peticionari

Emplaçament

Anna Ma. Grau i Àngel Montserrat
Andreu Pallarès Esmel

C. Miquel Ferré Boira, 3, 1r. 2a
C. Mare de Déu de la Fontcalda, 16

2. Determinar que les llicències s’atorguen condicionades al compliment de
les següents determinacions:
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-Les obres a realitzar i el material a emprar, aniran a càrrec dels peticionaris.
-Els promotors hauran de deixar en bon estat el paviment del carrer i les
voreres.
SEGON: Determinar tanmateix, que les llicències s’entenen atorgades salvat
el dret de propietat i sense perjudici dels de tercers i no podran ser invocades
per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut
incórrer els beneficiaris en l’exercici de llurs activitats.
TERCER: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els promotors
abans esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l’ordenança fiscal aplicable.
Sol·licituds d’autorització per a connectar a la xarxa municipal de
clavegueram.
Vistes les peticions efectuades pels promotors que tot seguit s’esmenten, per
a connectar a la xarxa municipal de clavegueram pels immobles emplaçats als
llocs que així mateix es relacionen;
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal;
L’AJUNTAMENT PLE, 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
93/2013
94/2013

Nom del peticionari

Emplaçament

Anna Ma. Grau i Àngel Montserrat
Andreu Pallarès Esmel

C. Miquel Ferré Boira, 3, 1r. 2a
C. Mare de Déu de la Fontcalda, 16

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 les llicències s’entenen atorgades salvat
el dret de propietat i sense perjudici dels de tercers i no podran ser invocades
per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut
incórrer els beneficiaris en l’exercici de llurs activitats.
TERCER: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els promotors
abans esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l’ordenança fiscal aplicable.
9) Aprovació provisional si s’escau, de la modificació puntual del Pla
Especial de la parcel·la 3 del Polígon Industrial “la Plana”, per tal
de compartimentar la nau construïda en diversos establiments
industrials.
L’Ajuntament Ple en sessió de data 11 d’abril de 2013 va aprovar inicialment la
modificació puntual del Pla Parcial “la Plana”, promoguda per la societat “Nova
Araucària, SL” i que afecta les condicions de compartimentació dels edificis en
establiments industrials, segon document tècnic de data 25 de febrer de 2013,
redactat per l’enginyer industrial Sr. David Elias Anglés.
En compliment del que determina l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, la
modificació aprovada inicialment s’ha sotmès a informació pública per un
termini d’un mes a efectes d’examen i reclamacions, mitjançant anuncis
publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 129 de data
4.06.2013, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6.388 de
data 3.06.2013, en el Diari l’Ebre de data 31 de maig de 2013 i en el tauler
d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament.
´
D’altra part, es va concedir audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels
quals confina amb el municipi de Gandesa, per un termini d’un mes.
Igualment, en compliment del que determina l’article 85.5 del mateix Decret
Legislatiu 1/2010, es va sol·licitar informe als organismes afectats per raó de
llurs competències sectorials: Agència Catalana de l’Aigua, Institut Català del
Sòl i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural de la Generalitat de Catalunya, respectivament.
Durant el tràmit d’informació pública de la modificació aprovada no s’ha
presentat cap tipus de reclamació.
Fins a la data, no s’ha rebut cap dels informes sol·licitats.
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Atès que segons estableixen els articles 80 i 85.1 del Decret Legislatiu 1/2010,
l’aprovació provisional de la modificació urbanística de referència correspon 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 concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla Parcial “la
Plana”, promoguda per la societat “Nova Araucària, SL”, i que afecta les
condicions de compartimentació dels edificis en establiments industrials, en els
termes següents:
-A l’article 15.9, s’afegeix el següent apartat:
“No obstant, en un 20% dels sols qualificats com a indústria aïllada s’admetrà
una major compartimentació, amb un mínim de superfície construïda de 300
m2 per establiment, sempre i quan es compleixi amb la resta de paràmetres.”
SEGON:
Trametre la modificació aprovada a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, per a què atorgui si s’escau, la seva
aprovació definitiva, amb el benentès que aquesta s’entendrà atorgada per
silenci administratiu positiu si la resolució definitiva no es notifica en el termini
de tres mesos des de la recepció de l’expedient, d’acord amb el que preveu
l’article 91.2 del DL 1/2010, de 3 d’agost, abans esmentat.
10) Aprovació provisional si s’escau, de la modificació puntual del
Pla Especial de la parcel·la 3 del Polígon Industrial “la Plana”, per
tal de compartimentar la nau construïda en diversos establiments
industrials.
L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada en data 11 d’abril de 2013, va
aprovar inicialment la modificació puntual del Pla Especial de la parcel·la 3 del
Polígon Industrial “la Plana”, promoguda per l’empresa “Nova Araucària, SL” i
que afecta les condicions de compartimentació de la nau construïda en
diversos establiments industrials,
de forma que aquesta es podrà
compartimentar en un màxim de 6 establiments industrials, amb superfícies
compreses entre els 308 m2 mínims i els 835 m2 màxims, cadascun, amb una
superfície construïda total de 3.112 m2 i una edificabilitat de 0,6, segons
document tècnic de data 25.02.2013, redactat per l’enginyer industrial Sr.
David Elias Anglès.
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En compliment del que disposa l’article 85.4 del RD 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, la modificació aprovada es
va sotmetre a informació pública durant un termini d’un mes,
mitjançant
anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 129
de data 4.06.2013,
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
6.388 de data 3.06.2013, en el Diari l’Ebre de data 31 de maig de 2013 i en el
tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament.
Per altra part, tal com estableix l’article 85.5 del mateix precepte legal abans
esmentat, l’Ajuntament va sol·licitar informe als organismes afectats per raó de
llurs competències sectorials: Agència Catalana de l’Aigua, Institut Català del
Sòl i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural de la Generalitat de Catalunya, respectivament.
Durant el tràmit d’informació pública no va presentar-se cap reclamació.
Fins a la data, no s’ha rebut cap dels informes sol·licitats.
Atès que segons estableixen els articles 80 i 85.1 del Decret Legislatiu 1/2010,
l’aprovació provisional de la modificació urbanística de referència correspon 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 concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla Especial de
la parcel·la 3 del Polígon Industrial “la Plana”, promoguda per l’empresa “Nova
Araucària, SL”, i que afecta les condicions de compartimentació de la nau
construïda en diversos establiments industrials, de forma que aquesta es
podrà compartimentar en un màxim de 6 establiments industrials, amb
superfícies compreses entre els 308 m2 mínims i els 835 m2 màxims,
cadascun, amb una superfície construïda total de 3.112 m2 i una edificabilitat
de 0,6.
SEGON:
Trametre la modificació aprovada a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, per a què atorgui si s’escau, la seva
aprovació definitiva, amb el benentès que aquesta s’entendrà atorgada per
silenci administratiu positiu si la resolució definitiva no es notifica en el termini
de tres mesos des de la recepció de l’expedient, d’acord amb el que preveu
l’article 91.2 del DL 1/2010, de 3 d’agost, abans esmentat.
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Assumptes de Governació:
11) Sol·licituds de llicència municipal d’activitat.
A proposta del Sr. Alcalde, l’Ajuntament Ple va acordar deixar aquest punt
damunt la taula per no haver-hi cap expedient la tramitació del qual estigui en
fase de resolució.
12)
Ratificació si s’escau,
de la Resolució de l’Alcaldia sobre
adjudicació del contracte de construcció i explotació d’unes pistes de
pàdel a Gandesa, pel sistema de concessió, procediment obert.
El Sr. Alcalde va exposar que per raons d’urgència en la resolució de
l’expedient i en ús de les atribucions conferides per l’article 21.1k) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, havia dictat en
data 8 de juliol de 2013 la Resolució transcrita a continuació i va sol·licitar al
Ple de la Corporació Municipal que es ratifiqués en la seva integritat.
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA:
“El Ple de la Corporació Municipal, en sessió ordinària de data 30 de maig de 2013,
va aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives que ha de regir el contracte
per a la construcció i explotació d’unes pistes de pàdel a Gandesa, pel sistema de
concessió, procediment obert, tràmit urgent i va disposar l’exposició pública del plec
aprovat per un termini de deu dies, a efectes d’examen i de reclamacions, mitjançant
anuncis publicats en el DOGC núm. 6393 de data 10.06.2013, en el BOPT núm. 130
de data 5.06.2013, en el Perfil del Contractant i en el tauler d’anuncis de la Casa
Consistorial, respectivament.
Un cop transcorregut el tràmit d’informació pública sense haver-se presentat cap
reclamació, el plec de clàusules va esdevenir aprovat definitivament i l’Ajuntament va
fer pública la licitació mitjançant anuncis publicats en el DOGC núm. 6402 de data
21.06.2013, en el BOPT núm.144 de data 21.06.2013, en el Perfil del Contractant i
en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament.
Durant el termini de presentació de proposicions,
l’empresa nomenada “Pàdel Gandesa, SL”.

únicament en va presentar

En data 5 de juliol de 2013, la Mesa de Contractació va reunir-se per a obrir i puntuar
la proposició presentada de conformitat amb el plec de clàusules aprovat per
l’Ajuntament.
La Mesa de Contractació va acordar acceptar la proposició presentada, atorgar-li una
puntuació de 48,00 punts sobre un màxim de 50,00 i proposar a l’òrgan municipal
competent l’adjudicació de dit contracte a l’empresa “Pàdel Gandesa, SL”.
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Vistos els articles 240 a 252 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 249, 258 i 259 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, 243 a 265 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;
En ús de les atribucions conferides per l’article 21.1k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local;
RESOLC:
PRIMER: Adjudicar a l’empresa “Pàdel Gandesa, SL”, amb CIF B55604839, el
contracte per a la construcció i explotació de dues pistes de pàdel a la zona
poliesportiva de Gandesa, pel sistema de concessió, de plena conformitat amb el plec
de condicions econòmico-administratives aprovat per l’Ajuntament, i a la proposició
presentada per l’adjudicatària, en concordança amb la proposta de la Mesa de
Contractació de data 5 de juliol de 2013.
SEGON: Comunicar a l’empresa adjudicatària que en un termini màxim de 15 dies,
a comptar des de la data de notificació del present acord, haurà d’aportar la següent
documentació:
1. Declaració responsable de no estar incursa en cap supòsit de prohibició de
contractar amb les administracions públiques,
adjuntant certificacions originals
acreditatives de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb Hisenda i
amb la Seguretat Social, respectivament, emeses en data posterior al 8 de juliol de
2013.
2. Resguard d’haver constituït a favor de l’Ajuntament la garantia definitiva,
ascendeix a l’import de 1.996,00€.
TERCER:

que

Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària.

QUART: Fer pública la present adjudicació del contracte mitjançant anunci a publicar
al perfil del contractant de l’Ajuntament.
CINQUÈ: Que de la present resolució se’n doni compte al Ple de la Corporació
Municipal, en la primera sessió que aquest celebri, per a la seva ratificació.
Ho mana i signa l’Alcalde-President, a Gandesa, a vuit de juliol de dos mil tretze.

Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Ratificar íntegrament la resolució de l’Alcaldia-Presidència de data 8
de juliol de 2013 anteriorment transcrita.
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SEGON: Ratificar tanmateix les actuacions realitzades al respecte pel Sr.
Alcalde-President, especialment, la signatura del contracte de referència.
13) Aprovació si s’escau, de l’adjudicació del contracte de gestió del
servei municipal de la Llar d’Infants de Gandesa, pel sistema de
concessió, procediment obert.
El Ple de la Corporació Municipal va aprovar en sessió de data 19 de juny de
2013, el plec de clàusules econòmico-administratives que regirà el contracte
de gestió del servei públic de la Llar d’Infants de Gandesa, mitjançant
concessió, procediment obert, tràmit ordinari, el qual es va sotmetre a
informació pública per un termini de vint dies, a efectes d’examen i de
reclamacions.
Apart de la correcció d’errades efectuades d’ofici pel mateix Ajuntament, no va
presentar-se cap reclamació i el plec de clàusules esmentat va esdevenir
aprovat definitivament, fent-se pública la licitació del contracte mitjançant
sengles anuncis publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 6.426 de data 26.07.2013, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 174
de data 27.07.2013, en el perfil del contractant i en el tauler d’anuncis de la
Casa Consistorial, respectivament.
Durant el termini establert per
l’Ajuntament per a la presentació de
proposicions per optar al procés de licitació per l’adjudicació del contracte de
gestió del servei de la Llar d’Infants de Gandesa, van presentar proposició que
empreses que tot seguit es relacionen:
-Fundació per a l’Acció Educativa
-Eulen, S.A.
-Residència Tercera Edat l’Onada, SL
En data 26 d’agost de 2013 es va reunir la Mesa de Contractació, amb el
suport tècnic d’un representant del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, SSTT a les Terres de l’Ebre, amb la finalitat de
procedir a l’obertura i valoració de les proposicions presentades.
La Mesa va acceptar la totalitat de les proposicions presentades i va procedir a
l’obertura dels sobres núm.2, referent a la documentació específica.
En l’apartat 5è. referent al preu a liquidar l’Ajuntament per alumne equivalent i
curs amb càrrec a fons propis,
prevista com a màxim de 770,00€, les
empreses licitadores van presentar la següent proposta:
Nom de l’empresa contractista
Fundació per a l’Acció Educativa
Eulen, S. A.
Residència Tercera Edat l’Onada, SL
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Preu proposat
714,00€ per alumne equivalent i curs
700,00€ per alumne equivalent i curs
670,00€ per alumne equivalent i curs

Un cop valorades en el seu conjunt les proposicions d’acord amb el plec de
clàusules aprovat per l’Ajuntament, la Mesa de Contractació va atorgar les
següents puntuacions sobre un màxim de 100, detallades per apartats en el
quadre annex: a l’acta de la reunió de la Mesa, obrant a l’expedient de la seva
raó:
Nom de l’empresa contractista
Fundació per a l’Acció Educativa
Eulen, S. A.
Residència Tercera Edat l’Onada, SL

Puntuació total obtinguda
82,00 punts
60,50 punts
100,00 punts

A la vista de les puntuacions obtingudes, La Mesa de Contractació va acordar
proposar a l'òrgan municipal competent l'adjudicació del contracte de gestió del
servei públic de la Llar d’Infants de Gandesa, mitjançant concessió, a
l'empresa “Residència Tercera Edat l’Onada, SL”, per ser la proposició que
ajustant-se al plec de clàusules aprovat, havia obtingut més puntuació (100
sobre 100) i resultava més avantatjosa per a l’Ajuntament.
Vistos els articles 27, 110, 138, 151 i 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic;
En ús de les atribucions conferides per l’article 22.2 f) i n) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Adjudicar a la societat “Residència Tercera Edat l’Onada, SL”, amb CIF
núm. B43514504, el contracte de gestió del servei municipal de la Llar
d’Infants de Gandesa, per un termini de tres (3) anys, a comptar a partir de la
data de començament del curs 2013-2014, amb estricta subjecció al plec de
clàusules econòmico-administratives que regeix el contracte de gestió del
servei esmentat, aprovat per l’Ajuntament i a la proposició aportada per
l’empresa adjudicatària,
en concordança amb la proposta efectuada per la
Mesa de Contractació en data 26.08.2013.
2. Determinar que el concessionari percebrà com a retribució per cada curs
escolar:
a) Les quotes que percebrà directament dels usuaris del servei de la Llar
d’Infants,
segons tarifes aprovades per l’Ajuntament,
establertes en
l’Ordenança Fiscal Municipal 40, reguladora del preu públic pel servei de la
Llar d’Infants de Gandesa.
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b) Les aportacions econòmiques que farà l’Ajuntament, equivalents a la
subvenció obtinguda de la Generalitat de Catalunya per al funcionament de la
Llar d’Infants per curs escolar, un cop percebuda efectivament, prevista de
875,00€ per alumne i curs.
c) La retribució de 670,00€ com a màxim, per alumne equivalent i curs, que
liquidarà directament l’Ajuntament amb càrrec a fons propis. En cas d’augment
de l’import de la subvenció de la Generalitat de Catalunya, prevista a l’apartat
anterior, la retribució de l’Ajuntament disminuirà en la mateixa proporció.
SEGON: Requerir a l’empresa adjudicatària per a què en el termini màxim de
15 dies comparegui a l’Ajuntament per a formalitzar el contracte administratiu,
prèvia aportació dels següents documents:
-Declaració responsable de no estar incursa en cap dels supòsits de prohibició
de contractar amb les administracions públiques, previstos a l’article 60 del
RDL 3/2011, de 14 de novembre, abans esmentat.
-Certificat de l’Agència Tributària emès en data posterior al 31 d’agost de 2013,
acreditatiu de què l’empresa es troba al corrent de pagament de les seves
obligacions tributàries amb Hisenda.
-Certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social emès en data posterior al 31
d’agost de 2013, acreditatiu de què l’empresa es troba al corrent de pagament
de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
-Justificat d’haver dipositat la garantia definitiva, fixada en 6.540,00€.
-Relació de personal contractat que s’adscriurà al servei de la Llar d’Infants.
-Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en vigor específica per a la
prestació del servei de referència.
TERCER: Aprovar l’expedient de contractació de la gestió del servei públic de
la Llar d’Infants.
QUART: Notificar el present acord a l’adjudicatària i a la resta d’empreses que
han presentat proposició per optar a la licitació, retornant a aquestes darreres
la garantia provisional dipositada.
CINQUÈ: Fer pública l’adjudicació del contracte mitjançant anuncis a publicar
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província,
al Perfil del Contractants i al tauler d’anuncis de la Casa Consistorial,
respectivament.
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SISÈ: Donar trasllat del present acord al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, SSTT a les Terres de l’Ebre, per al seu coneixement
i als efectes escaients.
SETÈ: Facultar el Sr. Alcalde-President per a signar el contracte adjudicat.
14) Aprovació si s’escau, del conveni de col·laboració a formalitzar
entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament, per
a la prestació de serveis de salut pública.
Vista la proposta de conveni tramesa en data 19.07.2013 pel Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, que té per objecte regular l’encàrrec que
realitza l’Ajuntament per a la prestació dels serveis mínims de salut pública de
competència local, que s’especifiquen a l’annex del mateix conveni;
Feta avinent la proposta de l’Alcaldia en el sentit d’aprovar el conveni proposat;
De conformitat amb les atribucions conferides per l’article 66.2h) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar amb l’Agència de
Salut Pública de Catalunya, que té per objecte regular l’encàrrec que realitza
l’Ajuntament per a la prestació dels serveis mínims de salut pública de
competència local, que s’especifiquen a l’annex del mateix conveni.
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde-President per a signar el conveni aprovat, el
qual serà vigent des de la seva signatura i fins el 31 de desembre de 2016.
TERCER: Donar trasllat del present acord al Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i als efectes escaients.
Assumptes diversos:
15) Assumptes de l’Alcaldia-Presidència.
No n’hi varen haver.
PREGS I PREGUNTES:
No n’hi varen haver.
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I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió a un quart 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 d’agost de dos mil tretze.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Carles Luz Muñoz.
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LA SECRETÀRIA,

