ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EN DATA 28 DE JULIOL DE 2011.

A Gandesa, sent dos quarts de deu del vespre del dia 28 de juliol de 2011, es
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Gandesa, sota la
presidència de l’Alcalde, Sr. Carles Luz Muñoz, els Regidors Municipals que
es relacionen a continuació, convocats prèviament per l’Alcaldia, a fi de
celebrar sessió plenària de caràcter ordinari:
-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. Montserrat Mateu Amades.
La Regidora Sra. Raquel Mulet Moreno va excusar la seva assistència a la
sessió.
Assisteix a l’acte la Sra. Iolanda Sas Laudo,
l’Ajuntament.

Secretària-Interventora de

El Sr. Alcalde,
desprès de comprovar l’existència del quòrum necessari,
disposa el començament de la sessió, amb el tractament dels assumptes
inclosos a l’ordre del dia.
De conformitat amb el que determinen els articles 110 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels Ens Locals i disposicions concordants, es transcriuen a
continuació els acords plenaris adoptats.
Assumptes de caràcter general:
1) Aprovació si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària celebrada per
l’Ajuntament Ple en data 29 de juny de 2011.
Feta avinent l’acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en data
29 de juny de 2011;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en data 29
de juny de 2011, 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 Ministeri de Traball i Immigració, rebut en data 27.06.2011, pel
qual comunica que es deixen sense efecte la liquidació i actes d’infracció
expedides en data 1.10.2007 a l’Ajuntament, per les quals es determinava
l’existència d’una relació laboral entre el Sr. Rogelio Muñoz i l’Ajuntament, i
que foren impugnades per l’administració municipal.
b) Escrit de la Direcció General de Política Energètica i Mines, rebut en data
23.06.2011, en relació a la liquidació del terme variable corresponent a l’any
2010 i del terme fix de 2011 que ha d’ingressar Enresa a l’Ajuntament, afectat
per la instal·lació de la Central Nuclear d’Ascó, segons l’Ordre Ministerial de
13.07.1998.
c) Escrit de l’empresa Enresa, rebut en data 6.06.2011, comunicant que ha
transferit
a l’Ajuntament l’import de 6.172,96€, corresponent al primer
pagament a compte del terme fix de 2011, en compliment del que disposa
l’Ordre Ministerial de 13.07.1998.
d) Escrit de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya,
rebut en data 1.06.2011,
comunicant que s’ha constituït un dret real de
superfície a favor de l’entitat mercantil ICF Equipaments, SAU, sobre la finca
propietat de la Generalitat de Catalunya, situada a Gandesa, destinada a la
construcció de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra (ABP).
e) Escrit d’UGT-ADIF Tarragona, rebut en data 22.06.2011, comunicant que
després de diverses negociacions, s’ha arribat a un acord per garantir la
presència de personal del servei de venda de bitllets i altres comeses de forma
permanent a l’estació ferroviària de Móra la Nova i alhora agraeix el
recolzament de l’Ajuntament en tot el procés que s’ha dut a terme.
f) Escrit de la Direcció General d’Administració Local, rebut en data 9.06.2011,
pel qual comunica que la suma de les bestretes a rebre l’Ajuntament a compte
del Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2011, tram de lliure
disposició, és de 29.565,85€.
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g) Escrit de l’Agència de Protecció de la Salut, rebut en data 9.06.2011,
comunicant que a partir d’ara aqueix ens deixarà d’emetre l’informe sanitari de
comprovació del compliment dels requisits sanitaris dels establiments de venda
minorista de carn i de menjars preparats.
h) Escrit del Ministeri de Medi Ambient, rebut en data 10.06.2011,
sobre
tramesa del conveni formalitzat amb l’Ajuntament amb motiu de la seva
inclusió a la xarxa de col·laboradors d’estacions meteorològiques de la xarxa
climatològica secundària de l’Agència Estatal de Meteorologia.
i) Escrit de l’Insititut Nacional d’Estadística, rebut en data 8.06.2011, pel qual
comunica que s’ha abonat a l’Ajuntament l’import de 46,09€, pels treballs
d’actualització del Cens Electoral 2010.
j) Escrit de la Fiscalia de Tarragona, Secció de Medi Ambient, rebut en data
12.07.2011, sobre tramesa de l’atestat instruït pel Cos d’Agents Rurals, en
relació a l’alt risc d’incendi que presenta l’àrea recreativa de la Fonteta.
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentant.
3) Donar compte de les disposicions normatives d’interès general.
A continuació, la Secretària de la Corporació Municipal, atenent a les
instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d’un recull de les
disposicions normatives d’interès general publicades darrerament als butlletins
oficials.
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
4) Donar compte
Presidència.

de

les

resolucions

dictades

per

l’Alcaldia-

En compliment del que estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, el Sr. Alcalde-President va disposar que per Secretaria es donés
compte de les resolucions que havia dictat l’Alcaldia des de la data de
celebració de la darrera sessió plenària ordinària fins la data d’avui, segons la
relació següent:
-Resolució núm. 101/2011, de data 24.05.2011, d’aprovació i ordenació del
pagament d’una factura d’import 338,18€.
-Resolució núm. 102/2011, de data 31.05.2011, d’aprovació i ordenació del
pagament d’una factura d’import 1.212,80€.
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-Resolució núm. 103/2011, de data 31.05.2011, per la qual s’atorguen a
personal municipal gratificacions econòmiques per tasques realitzades fora de
la jornada laboral durant el mes de maig de 2011.
-Resolució núm. 104/2011, de data 3.06.2011, de convocatòria al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió extraordinària el dia 8 de juny de
2011.
-Resolució núm. 105/2011, de data 6.06.2011, de convocatòria a la Junta de
Govern Local per a celebrar sessió ordinària el dia 7 de juny de 2011.
-Resolució núm. 106/2011, de data 7.06.2011, de convocatòria a la Junta de
Govern Local per a celebrar sessió extraordinària el dia 8 de juny de 2011.
-Resolució núm. 107/2011, de data 8.06.2011, de convocatòria als candidats
electes a Regidors Municipals, per a celebrar el dia 11 de juny de 2011, sessió
pública de constitució de la nova Corporació Municipal i d’elecció d’AlcaldePresident.
-Resolució núm. 108/2011, de data 16.06.2011, per la qual s’atorga al Sr.
Llorenç Salaet Salvadó, llicència urbanística per a efectuar obres de
sanejament de la façana de l’edifici del c. Major, 1-3, de Gandesa, segons
expedient d’obres núm. 83/2011.
-Resolució núm. 109/2011, de data 17.06.2011, d’aprovació de la memòria
tècnica valorada de les obres de “Gasificació del municipi de Gandesa, fase 3ª,
separata 2ª”, redactada per l’enginyer industrial Sr. Jaume Valls Solé i amb
un pressupost de contracta de 42.232,60€.
-Resolució núm. 110/2011, de data 17.06.2011, per la qual s’adjudica a
l’empresa “Construccions Anna 2005, SL” el contracte d’execució de les obres
de “Construcció d’un bloc de 36 nínxols al Cementiri Municipal”, per l’import de
21.650,34€, IVA inclòs.
-Resolució núm. 111/2011, de data 20.06.2011, per la qual s’adjudica a la Sra.
Joana Franquet Solé, el contracte de gestió del servei de bar de les piscines
municipals durant la temporada d’estiu 2011, pel preu de 350,00€ mensuals,
IVA inclòs.
-Resolució núm. 112/2011, de data 20.06.2011, de designació dels Regidors
Municipals que seran Tinents d’Alcalde i membres de la Junta de Govern Local.
-Resolució núm. 113/20111, de data 20.06.2011, de delegació en favor de
Regidors Municipals,
de la direcció, gestió i coordinació de serveis de
determinades matèries,
exclosa la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afectin a tercers.
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-Resolució núm. 114/2011, de data 21.06.2011, d’aprovació inicial del projecte
tècnic de les obres de “Pavimentació i serveis del carrer Germandat”, redactat
per l’enginyer industrial Sr. Rafael Cabré Villalobos, i amb un pressupost de
contracta de 201.409,66€, IVA inclòs.
-Resolució núm. 115/2011, de data 21.06.2011, per la qual s’atorga al Sr.
Jordi Girona Bala llicència urbanística per a efectuar obres de restauració de la
façana, balconeres, finestres i entrada de l’edifici existent al c. Set Sitis, núm.
20, de Gandesa.
-Resolució núm. 116/2011, de data 23.06.2011, per la qual es contracta
laboralment els Srs. Genís Navarro Roselló, Lluís Vidal Estruel i Aleix Pujol
Andrés, per a prestar respectivament, el servei de socorristes/monitor a les
Piscines Municipals durant la temporada d’estiu 2011.
-Resolució núm. 117/2011, de data 27.06.2011, de convocatòria al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió extraordinària el dia 29 de juny de
2011.
-Resolució núm. 118/2011, de data 27.06.2011, de delegació en favor del Ple
de la Corporació Municipal de l’atribució d’atorgament de llicències municipals.
-Resolució núm. 119/2011, de data 27.06.2011, per la qual s’atorga a
l’empresa “Fotovoltaica de Manacor, SL”, llicència urbanística per a efectuar
obres d’estesa d’una línia de baixa tensió amb cable subterrani 0,6/1 kV, al c.
Povet de la Plana, 31, de Gandesa, segons expedient d’obres 80/2011.
-Resolució núm. 120/2011, de data 27.06.2011, d’aprovació de la memòria
tècnica valorada de les obres de “Recuperació del potencial forestal per a la
gestió forestal sostenible en la zona municipal de la Forest de Gandesa”,
redactada pel Tècnic Municipal i amb un pressupost de contracta de
46.895,88€, IVA inclòs.
-Resolució núm. 121/2011, de data 27.06.2011, d’aprovació de la memòria
tècnica valorada de les obres de “Millora d’infraestructures i recuperació del
potencial forestal per a la gestió forestal sostenible en la zona de la costa de la
Fontcalda i Forest de Gandesa”, redactada pel Tècnic Municipal i amb un
pressupost de contracta de 47.158,08€, IVA inclòs.
-Resolució núm. 122/2011, de data 29.06.2011, per la qual es prorroga per un
any més, la vigència del contracte laboral formalitzat amb el Sr. Xavier Gil
Panisello, la qual s’estendrà des del dia 1 de juliol de 2011 fins el 30 de juny de
2012.
-Resolució núm. 123/2011, de data 29.06.2011, per la qual es selecciona la
Sra. Mònica Clua Fornós, per a desenvolupar el projecte nomenat “Accions de
promoció turística a Gandesa”,
subvencionat per la Direcció General del
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Servei d’Ocupació de Catalunya (Plans d’Ocupació 2010/2011, Projecte Impuls
Treball-2).
-Resolució núm. 124/2011, de data 29.06.2011, per la qual es seleccionen els
Srs. Oscar Barrena Gisbert, Juan F. García Galdón i Antoni Planas Rivas,
respectivament,
per a desenvolupar el projecte nomenat “Treballs de
manteniment d’espais de titularitat municipal”, subvencionat per la Direcció
General del Servei d’Ocupació de Catalunya (Plans d’Ocupació 2010/2011,
Projecte Impuls Treball-2).
-Resolució núm. 125/2011, de data 30.06.2011, per la qual s’atorguen a
personal municipal gratificacions econòmiques per tasques realitzades fora de
la jornada laboral durant el mes de juny de 2011.
-Resolució núm. 126/2011, de data 1.07.2011, d’aprovació i ordenació del
pagament d’una factura d’import 970,24€.
-Resolució núm. 127/2011, de data 4.07.2011, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 4 de les obres de “Restauració del Celler Cooperatiu de
Gandesa”, que executa l’empresa “Construccions Jaén Vallés, SL” i d’import
12.308,82€.
-Resolució núm. 128/2011, de data 4.07.2011, per la qual s’atorga als Srs.
Tomàs Uguet Vicente i Maria Josefa Montañés Borràs, autorització per a
modificar la llicència urbanística per a la construcció d’un edifici destinat a
escola de música amb un habitatge adossat en el sentit d’augmentar la
superfície construïda amb una planta soterrada, segons expedient d’obres
85/2011.
-Resolució núm. 129/2011, de data 5.07.2011, per la qual s’atorga a la Sra.
Àngela Giner Navarro llicència urbanística per a reformar la cuina de la vivenda
existent al c. Ramon Berenguer IV, 4, de Gandesa, segons expedient d’obres
91/2011.
-Resolució núm. 130/2011, de data 5.07.2011, per la qual s’atorga al Sr.
Jordi Morera Font llicència urbanística per a restaurar la coberta de l’edifici
existent al c. d’Horta, núm. 36, de Gandesa, segons expedient d’obres núm.
93/2011.
-Resolució núm. 131/2011, de data 6.07.2011, d’adhesió de l’Ajuntament al
projecte global de desenvolupament local que el Consell Comarcal de la Terra
Alta elabora per a participar a la convocatòria aprovada per Resolució
EMO/1467/2011, de 8 de juny, per a l’any 2011.
-Resolució núm. 132/2011, de data 7.07.2011, d’atorgament a personal
municipal d’una gratificació econòmica per tasques realitzades fora de la
jornada laboral durant el 2ón. trimestre de 2011.
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-Resolució núm. 133/2011, de data 11.07.2011, d’aprovació inicial de
l’expedient de modificació de crèdit 8/2009,
que afecta el Pressupost
Municipal del mateix exercici.
-Resolució núm. 134/2011, de data 11.07.2011, d’atorgament al Sr. Fernando
Mañà Julve, de llicència urbanística per a reparar el terrat de l’edifici existent al
c. Costumà, núm. 9, de Gandesa, segons expedient d’obres núm. 98/2011.
-Resolució núm. 135/2011, de data 14.07.2011, d’aprovació inicial del projecte
tècnic de les obres de “Rehabilitació de les oficines del Celler Cooperatiu de
Gandesa, fase 1a.”, redactat pels arquitectes Srs. Margarita Curto Pla i Josep
Cid Marzà i amb un pressupost de contracta de 132.403,00€, IVA inclòs.
-Resolució núm. 136/2011, de data 14.07.2011, d’aprovació de l’expedient de
contractació i del plec de clàusules econòmico-administratives que ha de regir
la contractació de les obres de “Reforma de les instal·lacions del Celler
Cooperatiu de Gandesa”, mitjançant procediment negociat, sense publicitat.
-Resolució núm. 137/2011, de data 18.07.2011, per la qual s’adjudica a
l’empresa “Monroyo Industrial, SL” el contracte d’execució de l’actuació
nomenada “Recuperació del potencial forestal per a la gestió forestal sostenible
en la zona municipal de la Forest de Gandesa”, per l’import de 32.805,62€,
IVA inclòs.
-Resolució núm. 138/2011, de data 18.07.2011, per la qual s’adjudica a
l’empresa “Monroyo Industrial, SL”,
el contracte d’execució de l’actuació
nomenada “Millora d’infraestructures i recuperació del potencial forestal per a la
gestió forestal sostenible en la zona de la consta de la Fontcalda i Forest de
Gandesa”, per l’import de 37.370,13€, IVA inclòs.
-Resolució núm. 139/2011, de data 20.07.2011, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 1 de les obres de “Construcció d’un bloc de 36 nínxols al
Cementiri Municipal de Gandesa”, que executa l’empresa “Construccions Anna
2005, SL” i d’import 12.382,24€.
-Resolució núm. 140/2011, de data 22.07.2011, d’aprovació i ordenació del
pagament d’una factura d’import 7.723,10€.
-Resolució núm. 141/2011, de data 25.07.2011, de convocatòria al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió ordinària el dia 28 de juliol de 2011.
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
Assumptes d’Hisenda:
5) Aprovació inicial si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit
8/2009, que afecta el Pressupost Municipal del mateix exercici.
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El Sr. Alcalde va exposar que s’havien d’assumir determinades obligacions
amb càrrec al Pressupost Municipal de 2009 per a les quals no hi havia
consignació pressupostària suficient, que afectaven a despeses corrents i
d’inversió i proposava aprovar un expedient de modificació de crèdit que
ascendia a l’import de 90.735,00€ i que es finançava amb baixes de crèdit
altres partides del pressupost municipal no compromeses, i alhora, ratificar la
resolució de l’Alcaldia dictada en data 11.07.2011 en aquest sentit.
Efectuades les oportunes deliberacions sobre la proposta del Sr. Alcalde;
Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció,
l’expedient;

obrant a

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, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Ratificar íntegrament la Resolució de l’Alcaldia-Presidència de data
11.07.2011, d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm.
8/2009, que afecta el Pressupost Municipal del mateix exercici, ascendeix a
l’import de 90.735,00€ i es finança amb baixes de crèdit d’altres partides del
pressupost municipal no compromeses, en els termes següents:
PARTIDES A SUPLEMENTAR O HABILITAR:
Núm. Partida
Denominació
Import.
____________________________________________________________________
121.00/1.2
Retribucions complementàries personal funcionari
1.355,00
161.05/3.1
Pensions personal passiu a càrrec de l’Ajuntament
407,00
210.00/4.3
Reparació i manteniment vies públiques, enllumenat i alt 11.543,00
212.00/4.3
Reparació i manteniment d’edificis i construccions mpals. 16.704,00
214.00/1.2
Reparació i manteniment de vehicles municipals
2.621,00
219.00/1.2
Manteniment fotocopiadora i altre immobilitzat oficines
174,00
220.00/1.2
Adquisició material ordinari d’oficina
1.581,00
220.01/1.2
Subministra butlletins oficials, textos legals i premsa
187,00
221.00.1/4.3
Subministra energia elèctrica edificis municipals
18.146,00
221.00.3/4.3
Subministra energia elèctrica vies públiques (enllumenat) 19.034,00
221.00.4/4.5
Subministra energia elèctrica complex poliesportiu
2.003,00
221.04/1.2
Despeses vestuari personal municipal
210,00
222.00/1.2
Despeses de comunicacions telefòniques
901,00
226.00/9.1
Despeses Cànon de Sanejament d’aigua
2.970,00
226.07.0/4.5
Festes Majors i Populars 2009
1.810,00
227.02/4.4
Servei de transport i tractament de residus sòlids urbans
72,00
227.061/4.3
Redacció de memòries valorades i altres treballs tècnics
3.061,00
227.063/4.1
Despeses rehabilitació CAP Gandesa
20,00
480.00/4.6
Atencions benèfiques i assistencials
1.250,00
489.02/4.5
Aportació municipal a la SUG per Festes Locals 2009
1.460,00
489.03/4.5
Aportació municipal a la SUG per Festa del Vi 2009
1.710,00
627.02/7.2
Gasificació del municipi, fase 2a.
25,00
627.03/4.3
Redaccions de projectes i direccions d’obra
3.060,00
913.00/0.1
Amortització préstecs a llarg termini
431,00
____________________________________ _________________________________
SUMA................................................................................................................90.735,00
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TOTAL A SUPLEMENTAR O HABILITAR:................................................90.735,00
FINANÇAMENT:
a) Amb baixes de crèdit d'altres partides del Pressupost Municipal no compromeses:
Núm. Partida

Denominació

___ Import_

131.00/1.2
Retrib. salarials personal laboral durada determinada
12.469,00
160.02/3.1
Quotes Seguretat Social personal laboral
3.500,00
210.01/4.3
Reparació i manteniment de parcs i jardins
4.500,00
210.02/4.5
Reparació i manteniment infrastructures poliesportiu
4.950,00
213.00/4.3
Reparació i manteniment instal.lacions, maquinària i ut
1.650,00
216.00/1.2
Reparació i manteniment aplicacions informàtiques
1.400,00
220.02/4.5
Subministre premsa, llibres i altres biblioteca
1.200,00
221.031/4.3
Subministre gasoil calefacció CEIP
2.800,00
221.032/1.2
Subministre combustible vehicles municipals
1.000,00
221.082/4.4
Subministre bosses orgàniques servei gestió residus urb.
2.500,00
223.00/1.2
Despeses de transports
1.000,00
224.00/1.2
Primes d’assegurances de responsabilitat civil i altres
5.500,00
226.01/1.1
Atencions protocolàries i representatives
3.400,00
226.02/1.2
Despeses de publicitat i propaganda
2.450,00
226.061.4.5
Despeses de funcionament Emissora de Ràdio
3.600,00
226.071/7.1
Despeses Fira del Vi suportades per l’Ajuntament
2.500,00
227.01/1.2
Servei de neteja dependències municipals
5.000,00
227.003/4.4
Servei Escorxador Municipal
600,00
227.030/1.2
Servei manteniment ascensors d’edificis municipals
4.400,00
227.033/4.4
Serveis Funeraris Cementiri Municipal
1.000,00
227.060/4.3
Servei d’assessorament tècnic i urbanísitc
2.000,00
227.062/1.2
Despeses confecció nòmines i assegurances
2.200,00
227.064/4.6
Despeses aplicació Llei de Protecció d’Animals
2.900,00
227.08/6.1
Servei recaptació Diputació de Tarragona
3.000,00
230.00/1.1
Dietes membres Corporació Municipal
400,00
230.01/1.2
Dietes personal municipal
2.300,00
231.01/1.2
Despeses locomoció personal municipal
2.500,00
310.00/0.1
Interessos prèstecs a llarg termini
431,00
489.04/4.5
Subvencions a entitats locals, socio-culturals i esportives 4.000,00
489.05/4.6
Subvencions a altres entitats
2.500,00
625.01/1.2
Adquisició elements inventariables dependències mpals.
1.033,00
625.02/4.3
Adquisició mobiliari urbà per a vies públiques
1.050,00
626.01/4.5
Instal.lació sistemes tècnics Emissora Ràdio
1.002,00
______________________________________________________________________
SUMA.................................................................................................................90.735,00
TOTAL FINANÇAMENT..................................................................................90.735,00

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 efectuat aquest tràmit, si no es presenta cap
reclamació, l’expedient esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu.
TERCER: Un cop l’expedient de referència esdevingui aprovat definitivament,
trametre’n una còpia a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i a la
Delegació Provincial d’Hisenda, respectivament, publicant-ne un resum a
nivell de capítols en el Butlletí Oficial de la Província.
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6) Aprovació inicial si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit
3/2010, que afecta el Pressupost Municipal del mateix exercici.
El Sr. Alcalde va exposar que amb càrrec al Pressupost Municipal de 2010,
prorrogat, s’havien d’assumir determinades obligacions per a les quals no hi
havia consignació pressupostària,
que afectaven a despeses corrents,
originades bàsicament per l’atorgament de subvencions sol·licitades per
l’Ajuntament i proposava al Ple de la Corporació aprovar un 3er. expedient de
modificació de crèdit, que ascendia a l’import de 23.891,00€ i es finançava
íntegrament amb nous o majors ingressos no previstos al pressupost.
Efectuades les oportunes deliberacions sobre la proposta del Sr. Alcalde;
Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció,
l’expedient;

obrant a

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, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm.
3/2010, d’import 23.891,00€, que afecta el Pressupost Municipal del mateix
exercici i es finança íntegrament amb nous o majors ingressos no previstos al
pressupost, en els termes següents:
PARTIDES A SUPLEMENTAR O HABILITAR:
Núm. Partida
Denominació
Import.
______________________________________________________________________
141.00/2.4
160.03/2.2
Plans d’Ocupació 2011 “Projecte Impuls-2”
23.891,00
______________________________________________________________________
SUMA...............................................................................................................23.891,00
TOTAL A SUPLEMENTAR O HABILITAR:..............................................23.891,00
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FINANÇAMENT:
a) Amb nous o majors ingressos no previstos al Pressupost Municipal:
Núm. Partida
Denominació
Import.
______________________________________________________________________
450.00

Subvenció Generalitat Dep.Treball Plans d’Ocupació
(“Projecte Impuls 2”)

23.891,00

TOTAL FINANÇAMENT.............................................................................23.891,00

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 efectuat aquest tràmit, si no es presenta cap
reclamació, l’expedient esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu.
TERCER: Un cop l’expedient de referència esdevingui aprovat definitivament,
trametre’n una còpia a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i a la
Delegació Provincial d’Hisenda, respectivament, publicant-ne un resum a
nivell de capítols en el Butlletí Oficial de la Província.
7) Aprovació si s’escau, de padrons cobratoris de taxes municipals
diverses.
Padró aigua 2-T-2011.
Vist el padró cobratori de la taxa municipal pel servei de subministrament
d’aigua, referit al 2ón. trimestre de 2011 i que ascendeix a l’import de
76.975,84€, inclòs l’IVA i el cànon de sanejament;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA 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.
Padró Taxes Agrupades-2011.
Vist el padró cobratori de taxes agrupades 2011, que ascendeix a l’import de
110.847,50€ i inclou les taxes següents:
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-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, ACORDA 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.
8) Donar compte de l’informe de Secretaria-Intervenció
obligacions pendents de pagament a 30.06.2011.

sobre

A continuació, la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal va donar
compte de l’informe emès en compliment del que estableix la Llei 15/2010, de 5
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures de
lluita contra la morositat de les operacions comercials,
sobre obligacions
pendents de pagament per part de l’Ajuntament a 30.06.2011, segons el
detall següent:
-A 30.06.2011: 437 factures, per import de 275.155,43€
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
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;
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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 posteriors en el DOGC núm. 5134 de data
20.05.2008;
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 75 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis del ens locals i disposicions concordants;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
■1. Atorgar al Sr. Jordi Borràs Beltri llicència urbanística per a reformar la
cambra de bany de la vivenda existent a la plaça del Comerç, núm. 19, de
Gandesa,
de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 77/2011, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
(NSSP), a legislació urbanística vigent i amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’edifici.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
■2. Atorgar al Sr. Joan Pujol Blanch llicència urbanística per a reparar les
goteres de la coberta de l’edifici existent al c. Sant Domingo, núm. 7, de
Gandesa,
de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 78/2011, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
(NSSP), a legislació urbanística vigent i amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’edifici.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
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■3. Atorgar al Sr. Ramon Espinós Amposta llicència urbanística per a
substituir rajoles del terrat de l’edifici existent al c. Sant Antoni, núm. 15, de
Gandesa, afectant l’actuació una superfície de 20 m2, de conformitat amb
l’expedient d’obres núm. 79/2011,
amb estricta subjecció a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi (NSSP), a legislació urbanística
vigent i amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’edifici.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-Les rajoles a canviar seran del tipus tradicional, preferiblement de color terrós.
■4. Atorgar al Sr. Miquel Puey Salvadó llicència urbanística per a substituir la
canonada de desguàs del clavegueram de l’edifici existent a la plaça del
Comerç, núm. 7, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm.
84/2011, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del
municipi (NSSP), a legislació urbanística vigent i amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’edifici.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-Degut a què les obres poden afectar les canalitzacions de gas ja existents, el
promotor haurà d’adreçar-se a Repsol Butano, S.A. abans de començar les
obres, a fi de donar compliment al punt 8è. de la ITC 01 Xarxa de Distribució,
contemplada en el RD 919/06, amb l’objecte de garantir la seguretat física
d’aquestes instal·lacions.
■5. Atorgar al Sr. Enrique Sancho Ceuma llicència urbanística per a instal·lar
un nou bany a la vivenda existent al c. Carnisseries, núm. 34, de Gandesa,
de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 88/2011, amb estricta subjecció
a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi (NSSP), a legislació
urbanística vigent i amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’edifici.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
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■6. Atorgar a la Sra. Teresa Arrufat Juancomartí llicència urbanística per a
cobrir amb una marquesina el balcó de la vivenda existent al c. Pàndols, núm.
2, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 90/2011, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
(NSSP), a legislació urbanística vigent i amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’edifici.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
■7. Atorgar a la Sra. Enriqueta Antolí Pedrola llicència urbanística per a
restaurar la façana de l’edifici existent al c. la Rosa, núm. 11, de Gandesa,
de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 94/2011, amb estricta subjecció
a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi (NSSP), a legislació
urbanística vigent i amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’edifici.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-Els colors de la façana, canals i baixants de l’edifici seran de color terrós o
similar, segons colors NCS establerta per les NSP, a fi que l’actuació s’integri
en aquesta zona d’ordenació antiga i tradicional, Clau 1A, a la qual s’aplica el
sistema d’ordenació segons alineació a vial amb illa densa.
-Les fusteries exteriors seran preferiblement de fusta, color fusta o similar.
Les baranes exteriors seran de ferro i de color fosc. Les canals i les baixants
seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintant de color terrós o fosc.
■8. Atorgar a la Generalitat de Catalunya -Departament d’Ensenyament,
SSTT a les Terres de l’Ebre-, llicència urbanística per a reparar les finestres
del Centre de Recursos Pedagògics de Gandesa, emplaçat a l’av. Joan
Perucho, s/núm.,
de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 95/2011,
amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
(NSSP), a legislació urbanística vigent i amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’edifici.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció
■9. Atorgar a la Sra. Maria Carmen Alcoverro Pedrola llicència urbanística per
a enrajolar el terra d’una cambra dormitori de la vivenda existent al c. Pes Vell,
núm. 5, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 97/2011,
amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
(NSSP), a legislació urbanística vigent i amb les condicions següents:
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-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’edifici.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
■10. Atorgar al Celler Cooperatiu de Gandesa, amb CIF F43011816, llicència
urbanística per a reparar les goteres de la coberta de l’edifici destinat a botiga,
emplaçat a l’av. Catalunya, núm. 28, cantonada c. Reis Catòlics, s/núm. de
Gandesa,
de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 100/2011, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
(NSSP), a legislació urbanística vigent i amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’edifici.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
■11. Atorgar al Sr. Josep Ma. Miralles Amades llicència urbanística per a
canviar la ubicació d’una cuina situada a la planta primera de l’habitatge
unifamiliar existent al c. Nou, núm. 5, de Gandesa,
de conformitat amb
l’expedient d’obres núm. 104/2011,
amb estricta subjecció a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi (NSSP), a legislació urbanística
vigent i amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’edifici.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
■12. Atorgar al Sr. Albert Esteve Fort llicència urbanística per a reformar la
cuina de la vivenda pis existent a l’av. d’Aragó, núm. 33, 2ón. 1a. de
Gandesa,
de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 105/2011, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
(NSSP), a legislació urbanística vigent i amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’edifici.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció
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■13. Atorgar a la Sra. Magda Borràs Juancomartí llicència urbanística per a
pavimentar el pati interior de la vivenda existent al c. Pes Vell, núm. 20, de
Gandesa,
de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 106/2011, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
(NSSP), a legislació urbanística vigent i amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’edifici.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
■14. Atorgar a Atorgar a la Sra. Magda Borràs Juancomartí llicència
urbanística per a restaurar la façana de l’edifici existent al c. Pes Vell, núm.
20, de Gandesa,
de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 107/2011,
amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
(NSSP), a legislació urbanística vigent i amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’edifici.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-Els colors de la façana, canals i baixants de l’edifici seran de color terrós o
similar, segons colors NCS establerta per les NSP, a fi que l’actuació s’integri
en aquesta zona d’ordenació antiga i tradicional, Clau 1A, a la qual s’aplica el
sistema d’ordenació segons alineació a vial amb illa densa.
-Les fusteries exteriors seran preferiblement de fusta, color fusta o similar.
Les baranes exteriors seran de ferro i de color fosc. Les canals i les baixants
seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintant de color terrós o fosc.
-S’haurà de disposar de l’informe previ del Departament de Cultura de la
Generalitat atès que l’obra a efectuar resta inclosa en la zona d’afectació de la
delimitació de l’entorn de protecció de la Presó de Gandesa, declarat BCIN.
■15. Atorgar a la Sra. Magda Font Borràs llicència urbanística per a restaurar
la façana de l’edifici existent al c. Pes Vell, núm. 18, de Gandesa,
de
conformitat amb l’expedient d’obres núm. 108/2011, amb estricta subjecció a
les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi (NSSP), a legislació
urbanística vigent i amb les condicions següents:
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-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’edifici.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-Els colors de la façana, canals i baixants de l’edifici seran de color terrós o
similar, segons colors NCS establerta per les NSP, a fi que l’actuació s’integri
en aquesta zona d’ordenació antiga i tradicional, Clau 1A, a la qual s’aplica el
sistema d’ordenació segons alineació a vial amb illa densa.
-Les fusteries exteriors seran preferiblement de fusta, color fusta o similar.
Les baranes exteriors seran de ferro i de color fosc. Les canals i les baixants
seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintant de color terrós o fosc.
-S’haurà de disposar de l’informe previ del Departament de Cultura de la
Generalitat atès que l’obra a efectuar resta inclosa en la zona d’afectació de la
delimitació de l’entorn de protecció de la Presó de Gandesa, declarat BCIN.
■16. Atorgar al Sr. Tomàs Àngel Folqué Pedrol llicència urbanística per a
repicar la paret interior de l’escala de la vivenda existent a la plaça del Comerç,
núm. 12, de Gandesa,
de conformitat amb l’expedient d’obres núm.
109/2011, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi (NSSP), a legislació urbanística vigent i amb les condicions
següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’edifici.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
■17. Atorgar al Sr. Santiago Sabaté Todó llicència urbanística per a restaurar
la façana de l’edifici existent al c. Castillejos, núm. 24, de Gandesa,
de
conformitat amb l’expedient d’obres núm. 110/2011, amb estricta subjecció a
les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi (NSSP), a legislació
urbanística vigent i amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’edifici.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
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-Els colors de la façana, canals i baixants de l’edifici seran de color terrós o
similar, segons colors NCS establerta per les NSP, a fi que l’actuació s’integri
en aquesta zona d’ordenació antiga i tradicional, Clau 1A, a la qual s’aplica el
sistema d’ordenació segons alineació a vial amb illa densa.
-Les fusteries exteriors seran preferiblement de fusta, color fusta o similar.
Les baranes exteriors seran de ferro i de color fosc. Les canals i les baixants
seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintant de color terrós o fosc.
SEGON:
Aprovar les liquidacions
de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència
urbanística i expedició de documents a practicar al promotors esmentats, de
conformitat amb l’establert a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7,
respectivament, determinant que a la vista de les obres realitzades
efectivament i del seu cost real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la
base imposable i practicarà la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:

1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb les llicències
atorgades, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) Les llicències s'atorguen salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podran invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que les mateixes es refereixen.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
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7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de les llicències urbanístiques restaran obligats a instal·lar a peu
d’obra, en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la
llicència atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la llicència, tindrà lloc en un termini
màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
CINQUÈ: Aprovar la liquidació de la taxa municipal per l’ocupació de la via
pública amb eines i materials de construcció, practicada en el seu cas, als
promotors abans esmentats, de conformitat amb les sol·licituds per ells
presentades i l’ordenança fiscal aplicable.
Obres majors:
Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s’esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l’emplaçament assenyalat;
Vistos els projectes i altra documentació tècnica presentada pels promotors,
obrant a llurs expedients d'obres;
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Fets avinents els i informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
31.03.2008 i modificacions posteriors en el DOGC núm. 5134 de data
20.05.2008;
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 75 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis del ens locals i disposicions concordants;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
■1. Atorgar als Srs. Juanjo Clua Viña i Yolanda Vaquer Boix, llicència
urbanística per a construir una piscina descoberta de 33,15 m2 de superfície,
pavimentar el voltant de la piscina i aixecar una tanca perimetral del solar,
afectant la reforma una superfície de 49,09 m2, al c. Mare de Déu de la
Fontcalda, núm. 26, baixos, de Gandesa, de conformitat amb el projecte
tècnic aportat pels promotors, obrant a l’expedient d’obres núm. 48/2011,
amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi,
a la legislació urbanística vigent i amb les condicions que es relacionen a
continuació:
-S’haurà de dipositar a l’Ajuntament una garantia de 614,34€ per garantir la
correcta gestió dels residus de la construcció que generi l’obra, de conformitat
amb el que estableix l’Ordenança Municipal per la gestió dels residus de la
construcció i el projecte aportat pel promotor.
■2. Atorgar al Sr. Santiago Sabaté Todó llicència urbanística per a substituir
l’actual coberta a dues aigües per una coberta amb una única vessant i
enderrocar la façana principal a nivell de planta 2a., de l’edifici unifamiliar entre
mitgeres, compost de planta baixa, planta entresòl i dues plantes pis, existent
al c. Castillejos, núm. 24 de Gandesa, afectant la reforma una superfície de
43,75 m2, de conformitat amb el projecte tècnic aportat pel promotor, obrant
a l’expedient d’obres núm. 66/2011, amb estricta subjecció a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi, a la legislació urbanística vigent i
amb les condicions que es relacionen a continuació:
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-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-Els colors de la façana, canals i baixants de l’edifici seran de color terrós o
similar, segons colors NCS establerta per les NSP, a fi que l’actuació s’integri
en aquesta zona d’ordenació antiga i tradicional, Clau 1A, a la qual s’aplica el
sistema d’ordenació segons alineació a vial amb illa densa.
-Degut a què les obres poden afectar les canalitzacions de gas ja existents, el
promotor haurà d’adreçar-se a Repsol Butano, S.A. abans de començar les
obres, a fi de donar compliment al punt 8è. de la ITC 01 Xarxa de Distribució,
contemplada en el RD 919/06, amb l’objecte de garantir la seguretat física
d’aquestes instal·lacions.
-S’haurà de dipositar a l’Ajuntament una garantia de 120,20€ 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.
■3. Atorgar a l’empresa “Reciclatges Celma, SL”, amb CIF B55532154,
llicència urbanística per a realitzar l’obra civil necessària per a la implantació
d’una bàscula electrònica de pesatge de camions de fins a 60 Tm, al Polígon
Industrial “la Plana”, parcel·la 17, TM de Gandesa, afectant l’actuació una
superfície de 105,00 m2, de conformitat amb el projecte tècnic aportat pel
promotor, obrant a l’expedient d’obres núm. 71/2011, amb estricta subjecció
a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la legislació
urbanística vigent i amb les condicions que es relacionen a continuació:
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-Degut a què les obres poden afectar les canalitzacions de gas ja existents, el
promotor haurà d’adreçar-se a Repsol Butano, S.A. abans de començar les
obres, a fi de donar compliment al punt 8è. de la ITC 01 Xarxa de Distribució,
contemplada en el RD 919/06, amb l’objecte de garantir la seguretat física
d’aquestes instal·lacions.
-S’haurà de dipositar a l’Ajuntament una garantia de 120,20€ 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.
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■4. Atorgar a l’empresa “Emijoaq, SL”, amb CIF B43802628, llicència
urbanística per a substituir la coberta de 61,95 m2 de superfície i modificar
l’obertura d’accés a planta baixa, de l’edifici existent al c. Sant Miquel, núm.
24, de Gandesa, de conformitat amb el projecte tècnic aportat pel promotor,
obrant a l’expedient d’obres núm. 75/2011, amb estricta subjecció a les
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la legislació urbanística
vigent i amb les condicions que es relacionen a continuació:
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-Els colors de la façana, canals i baixants de l’edifici seran de color terrós o
similar, segons colors NCS establerta per les NSP, a fi que l’actuació s’integri
en aquesta zona d’ordenació antiga i tradicional, Clau 1A, a la qual s’aplica el
sistema d’ordenació segons alineació a vial amb illa densa.
-Les fusteries exteriors seran preferiblement de fusta, color fusta o similar.
Les baranes exteriors seran de ferro i de color fosc. Les canals i les baixants
seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintant de color terrós o fosc.
-Degut a què les obres poden afectar les canalitzacions de gas ja existents, el
promotor haurà d’adreçar-se a Repsol Butano, S.A. abans de començar les
obres, a fi de donar compliment al punt 8è. de la ITC 01 Xarxa de Distribució,
contemplada en el RD 919/06, amb l’objecte de garantir la seguretat física
d’aquestes instal·lacions.
-S’haurà de dipositar a l’Ajuntament una garantia de 120,20€ 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.
-Caldrà obtenir prèviament el permís de la Direcció General de Carreteres de la
Generalitat, per ubicar-se l’immoble on s’han d’efectuar les obres a la travessia
de la carretera TV-3531, de titularitat autonòmica.
■5. Atorgar al Sr. Joaquin Lluís Barrubés llicència urbanística per a enderrocar
un magatzem en planta baixa, entre mitgeres, de 191,34 m2 de superfície,
existent al c. Méndez Núñez, núm. 8, de Gandesa, de conformitat amb el
projecte tècnic aportat pel promotor,
obrant a l’expedient d’obres núm.
76/2011, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del
municipi, a la legislació urbanística vigent i amb les condicions que es
relacionen a continuació:
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-S’haurà de dipositar a l’Ajuntament una garantia de 805,34€ per garantir la
correcta gestió dels residus de la construcció que generi l’obra, de conformitat
amb el que estableix l’Ordenança Municipal per la gestió dels residus de la
construcció i el projecte aportat pel promotor.
■6. Atorgar a la Sra. Anna Valls Solé llicència urbanística per a rehabilitar un
habitatge unifamiliar entre mitgeres, compost de planta baixa i planta primera,
existent al c. Set Sitis, núm. 34, de Gandesa, consistent l’actuació en la
redistribució de la planta primera, substitució de les obertures exteriors i de les
instal·lacions i agregació a l’habitatge d’una terrassa coberta,
afectant la
reforma una superfície de 122,58 m2, de conformitat amb el projecte tècnic
aportat pel promotor, obrant a l’expedient d’obres núm. 82/2011, amb estricta
subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la
legislació urbanística vigent i amb les condicions que es relacionen a
continuació:
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-Els colors de la façana seran de color terrós o similar, segons colors NCS
establerta per les NSP,
a fi que l’actuació s’integri en aquesta zona
d’ordenació antiga i tradicional, Clau 1A, a la qual s’aplica el sistema
d’ordenació segons alineació a vial amb illa densa.
-Les fusteries exteriors seran preferiblement de fusta, color fusta o similar.
Les baranes exteriors seran de ferro i de color fosc. Les canals i les baixants
seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintant de color terrós o fosc.
La teula haurà de ser ceràmica del tipus tradicional.
-Degut a què les obres poden afectar les canalitzacions de gas ja existents, el
promotor haurà d’adreçar-se a Repsol Butano, S.A. abans de començar les
obres, a fi de donar compliment al punt 8è. de la ITC 01 Xarxa de Distribució,
contemplada en el RD 919/06, amb l’objecte de garantir la seguretat física
d’aquestes instal·lacions.
-S’haurà de dipositar a l’Ajuntament una garantia de 865,92€ 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.
■7. Atorgar a l’empresa “Endesa Distribución Eléctrica, SLU”, llicència
municipal per a efectuar obres d’estesa de 76 m de cable subterrani 0,6/1kV,
des de C.T. XW137 “Arlandez”, existent al c. Povet de la Plana fins a caixes de
seccionament i CGP’S a instal·lar al c. Alcalde Joaquin Jardí, afectant el
subsòl dels esmentats carrers,
a Gandesa,
de conformitat amb la
documentació tècnica aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’obres
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núm. 111/2011,
amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi, a la legislació urbanística vigent, i amb les
condicions següents:
-Abans de començar les obres, s’haurà de disposar de l’Acta de Control de
l’Obra, d’acord amb l’Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.
-S’haurà d’aportar a l’Ajuntament el full d’assumeix de la direcció de l’obra
visada i signada per tècnic competent.
-S’haurà de aportar còpia de l’IAE del contractista que realitzi les obres, apte
per a treballar al municipi de Gandesa.
-Un cop finalitzades les obres, s’haurà de deixar en bon estat el carrer afectat
per les obres i restablir els serveis municipals que es puguin afectar durant la
seva execució.
Per garantir aquesta obligació,
garantia per import de 3.040,00€

s’haurà de dipositar a l’Ajuntament una

-Degut a què les obres poden afectar les canalitzacions de gas ja existents, els
promotors hauran d’adreçar-se a Repsol Butano, S.A. abans de començar les
obres, a fi de donar compliment al punt 8è. de la ITC 01 Xarxa de Distribució,
contemplada en el RD 919/2006, amb l’objecte de garantir la seguretat física
d’aquestes instal·lacions.
SEGON:
Aprovar les liquidacions
de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència
urbanística i expedició de documents a practicar al promotors esmentats, de
conformitat amb l’establert a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7,
respectivament, determinant que a la vista de les obres realitzades
efectivament i del seu cost real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la
base imposable i practicarà la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:

1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb les llicències
atorgades, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
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3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) Les llicències s'atorguen salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podran invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que les mateixes es refereixen.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de les llicències urbanístiques restaran obligats a instal·lar a peu
d’obra, en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la
llicència atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la llicència, tindrà lloc en un termini
màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
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CINQUÈ: Aprovar la liquidació de la taxa municipal per l’ocupació de la via
pública amb eines i materials de construcció, practicada en el seu cas, als
promotors abans esmentats, de conformitat amb les sol·licituds per ells
presentades i l’ordenança fiscal aplicable.
SISÈ:
Ratificar íntegrament les resolucions de l’Alcaldia-Presidència,
d’atorgament de les següents llicències urbanístiques:
Exp.
d’obres
80/2011

Promotor

Emplaçament

Tipus obra

Fotovoltaica Manacor SL

83/2011

Llorenç Salaet Salvadó

Povet
de
la
Plana, 31
C. Major, 1-3

85/2011
86/2011

Ma. José Montañés i
Tomàs Uguet
Jordi Girona Bala

C.
Reis
Catòlics, 4
C. Set Sitis, 20

91/2011

Àngela Giner Navarro

93/2011

Jordi Morera Font

C.
Ramon
Berenguer IV, 4
C. d’Horta, 36

Estesa
cable
subterrani
Sanejament
de
façana
Modificació llicència
exp. 14/2011
Restaurar façana i
balcons
Reformar cuina

98/2011

Fernando Mañà Julve

C. Costumà, 9

Data
Resolució
27.06.2011
16.06.2011
4.07.2011
21.06.2011
5.07.2011

Canviar
teules
coberta
Reparar terrat

5.07.2011
11.07.2011

Sol·licituds de pròrroga de llicències urbanístiques:

■Sol·licitud del Sr. Joaquin Solé Hostau, de pròrroga de la llicència urbanística
atorgada, Exp. d’obres 96/2011.
Per acord de data 26 de març de 2009, l'Ajuntament Ple va atorgar al Sr.
Joaquin Solé Hostau, llicència urbanística per a instal·lar una tanca al c. Povet
de la Plana, núm. 17, de Gandesa, amb plena subjecció a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi i amb les condicions que consten a la
mateixa llicència (exp. d’obres 44/2009).
En data 5.07.2011, el titular de la llicència urbanística ha sol·licitat a
l'Ajuntament l'atorgament d'una pròrroga al termini establert a la llicència
perquè encara no ha pogut finalitzar les obres.
L'article 23.2 de les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa estableix
que les obres emparades en la llicència han d’ésser acabades en el termini de
dos anys, prorrogable per una altre. Esgotats aquests terminis, s’haurà de
sol·licitar de nou la llicència.
L'article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'Urbanisme, estableix que els titulars d'una llicència
urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament
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com del termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la
meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada
abans d'exhaurir-se els terminis establerts.
Per altra part, la possibilitat de sol·licitar pròrroga de la vigència de la llicència
també es determinava al mateix text de la llicència urbanística atorgada a
l’interessada.
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
31.03.2008 i modificacions posteriors en el DOGC núm. 5.134, de data
20.05.2008;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Estimar la petició del Sr. Joaquin Solé Hostau i prorrogar fins el
dia 25 de març de 2012, el termini per a finalitzar les obres emparades en la
llicència urbanística atorgada a l’interessada per acord de l’Ajuntament Ple de
data 26.03.2009, per a instal·lar una tanca al c. Povet de la Plana, núm. 17,
de Gandesa, amb plena subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi i amb les condicions que consten a la mateixa llicència (exp.
d’obres 44/2009).
SEGON: Determinar que:
1. La vigència de la pròrroga de la llicència per finalitzar les obres s'extingirà
definitivament el dia 25 de març de 2012. Transcorregut aquest termini si no
s’han acabat les obres, s’haurà de sol·licitar novament llicència.
2. Les obres hauran d'ajustar-se a les condicions imposades a la llicència
urbanística objecte de pròrroga.
TERCER: Aprovar la liquidació de la taxa municipal devengada per la pròrroga
atorgada.
■Sol·licitud de l’empresa “Proconsami 2020, SL”, de pròrroga de la llicència
urbanística atorgada, Exp. d’obres 103/2011.
Per Resolució de l’Alcaldia de data 16.02.2009, es va atorgar a l’empresa
“Proconsami 2020, SL”, llicència urbanística per a efectuar obres d’acabats
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interiors i exteriors de l’edifici plurifamiliar emplaçat al c. Alcalde Joaquin Jardí,
núm. 1-3, de Gandesa, amb plena subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi i amb les condicions que consten a la mateixa
llicència (exp. d’obres 12/2009).
En data 20.07.2011, el titular de la llicència urbanística ha sol·licitat a
l'Ajuntament l'atorgament d'una pròrroga al termini establert a la llicència
perquè encara no ha pogut finalitzar les obres.
L'article 23.2 de les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa estableix
que les obres emparades en la llicència han d’ésser acabades en el termini de
dos anys, prorrogable per una altre. Esgotats aquests terminis, s’haurà de
sol·licitar de nou la llicència.
L'article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'Urbanisme, estableix que els titulars d'una llicència
urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament
com del termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la
meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada
abans d'exhaurir-se els terminis establerts.
Per altra part, la possibilitat de sol·licitar pròrroga de la vigència de la llicència
també es determinava al mateix text de la llicència urbanística atorgada a
l’interessada.
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
31.03.2008 i modificacions posteriors en el DOGC núm. 5.134, de data
20.05.2008;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar la petició de l’empresa “Proconsami 2010, SL”, amb CIF B44134963 i prorrogar fins el dia 15 de febrer de 2012, el termini per a finalitzar
les obres emparades en la llicència urbanística atorgada a l’interessada per
Resolució de l’Alcaldia de data 16 de febrer de 2009, per a efectuar obres
d’acabats interiors i exteriors de l’edifici plurifamiliar situat al c. Alcalde Joaquin
Jardí, 1-3, de Gandesa, amb plena subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi i amb les condicions que consten a la mateixa
llicència (exp. d’obres 12/2009).
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SEGON: Determinar que:
1. La vigència de la pròrroga de la llicència per finalitzar les obres s'extingirà
definitivament el dia 15 de febrer de 2012. Transcorregut aquest termini si no
s’han acabat les obres, s’haurà de sol·licitar novament llicència.
2. Les obres hauran d'ajustar-se a les condicions imposades a la llicència
urbanística objecte de pròrroga.
TERCER: Aprovar la liquidació de la taxa municipal devengada per la pròrroga
atorgada.
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, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Estimar les peticions efectuades pels promotors que tot seguit es
relacionen i atorgar autorització per a connectar a la xarxa municipal
d’abastament d’aigua pels immobles que s’assenyalen, segons els
expedients d’obres que així mateix s’esmenten:
Expedient
68/2011
69/2011
70/2011
73/2011
81/2011
89/2011
102/2011

Nom del peticionari
Encarnación Clua Galano
Encarnación Clua Galano
Ana Patricia Izquierdo Monge
Daniel Martínez Fornells
Pedro Fontanet Pradells
Patrimonial Galcerà Tarragó SL
Jaume Boira Borràs

Emplaçament
Povet de la Plana 13, 1r 1ª
Povet de la Plana 13, 1r 2ª
Rbla. Democràcia 16, 3r 2ª
Ctra. de Bot, 11
C. Tres, 1
Ramon Berenguer IV, 15
Povet de la Plana, 29

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.
Sol·licituds d’autorització per a connectar a la xarxa municipal de
clavegueram.
Vistes les peticions efectuades pels promotors que tot seguit s’esmenten, per
a connectar a la xarxa municipal de clavegueram pels immobles emplaçats als
llocs que així mateix es relacionen;
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Estimar les peticions efectuades pels promotors que tot seguit es
relacionen i atorgar autorització per a connectar a la xarxa municipal de
clavegueram pels immobles que s’assenyalen, segons els expedients
d’obres que així mateix s’esmenten:
Expedient
68/2011
69/2011
70/2011
73/2011
81/2011
89/2011
102/2011

Nom del peticionari
Encarnación Clua Galano
Encarnación Clua Galano
Ana Patricia Izquierdo Monge
Daniel Martínez Fornells
Pedro Fontanet Pradells
Patrimonial Galcerà Tarragó SL
Jaume Boira Borràs

Emplaçament
Povet de la Plana 13, 1r 1ª
Povet de la Plana 13, 1r 2ª
Rbla. Democràcia 16, 3r 2ª
Ctra. de Bot, 11
C. Tres, 1
Ramon Berenguer IV, 15
Povet de la Plana, 29

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.
Sol·licituds de canvi de titularitat d’escomeses d’aigua.
Vistes les peticions efectuades pels senyors que tot seguit s’esmenten, per a
canviar la titularitat del dret d’escomesa a la xarxa d’abastament d’aigua dels
immobles que així mateix es relacionen, a fi que constin al seu nom;
Vistos els informes emesos pel Tècnic Municipal;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar les peticions efectuades pels promotors que tot seguit es
relacionen i atorgar autorització per a què consti al seu nom el dret d’escomesa
a la xarxa d’abastament d’aigua potable dels immobles que s’assenyalen, de
conformitat amb els expedients d’obres que s’esmenten:
Expedient
67/2011
74/2011
87/2011

Nom del peticionari
Romualdo Fuster Alcoverro
Anna Ma. Muñiz, SL
Aurora Paredes Raventós

Emplaçament
Av. Catalunya, 25
Av. València, 31, bx-dret
C. Set Sitis, 20

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.
9) Resolució del recurs de reposició interposat per l’empresa
“Transcornejo, S.A.”, contra l’acord de l’Ajuntament Ple de data
20.05.2011, d’adjudicació provisional del contracte d’execució de
les obres de “Construcció d’un Viver d’empreses”,
pel
procediment obert, tràmit ordinari, amb valoració dels criteris
establerts en el mateix plec de clàusules.
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En data 17.06.2011 l’empresa “Transcornejo, S.A.” ha presentat un recurs de
reposició contra l’acord de l’Ajuntament Ple de data de 20 de maig de 2011,
pel qual s’adjudica provisionalment a l’empresa “Construccions Jaén Vallés,
SL” el contracte d’execució de les obres de “Construcció del Viver d’Empreses
a Gandesa”.
En el recurs bàsicament s’al·lega que l’empresa adjudicatària “Construccions
Jaén Vallés, SL”, va presentar una oferta econòmica anormalment baixa, raó
per la qual, diu que s’havia d’eliminar de forma automàtica. Per altra part,
s’al·lega que s’ha donat un tracte de favoritisme especial a dita empresa per
haver-li donat audiència per justificar la seva oferta econòmica i clarificar
determinats aspectes de la seva proposta. L’empresa recurrent manifesta que
el tracte especíal donat a “Construccions Jaén Vallés, SL” és discriminatori per
a la resta de concursants i que resulta inacceptable ja que infringeix la llei.
Sol·licita que es deixi sense efecte l’acord plenari de 20.05.2011 objecte de
recurs, s’exclogui de la licitació a l’empresa “Construccions Jaén Vallés, SL”
per haver presentat una baixa anormal, no ajustar-se al concurs i donar-li un
tracte diferencial i que l’adjudicació s’efectuï a favor de l’empresa recurrent,
“Transcornejo, S.A.”, classificada en segon lloc. Tanmateix, sol·licita que es
suspengui el procediment d’adjudicació per evitar danys irreparables.
Examinada la documentació obrant a l’expedient es constata que després
d’aprovar l’expedient de contractació i efectuar la licitació corresponent, en
data 19 de maig de 2011 la Mesa de Contractació va acordar proposar a
l’òrgan municipal competent l’adjudicació del contracte de les obres de
“Construcció del Viver d’empreses a Gandesa” a l’empresa “Construccions
Jaén Vallés, SL” per l’import de 785.384,40€, IVA inclòs, per tractar-se de la
proposició que ajustant-se al plec de clàusules aprovat, havia obtingut més
puntuació (15,38).
L’Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 20 de maig de 2011, va acordar
adjudicar el contracte d’execució a dita empresa, pel preu abans esmentat,
amb estricta subjecció al projecte tècnic de les obres a executar, al plec de
clàusules econòmico-administratives que regeix la contractació de les obres de
referència i a la proposició aportada per l’empresa adjudicatària, obrant a
l’expedient,
en concordança amb la proposta d’adjudicació efectuada per la
Mesa de Contractació.
L’adjudicació del contracte s’ha efectuat després d’haver-se tramitat l’expedient
de contractació, de plena conformitat amb el plec de clàusules que ha de regir
la contractació de les obres esmentades, mitjançant procediment obert, tràmit
ordinari, amb valoració dels criteris establerts en el mateix plec de clàusules,
aprovats ambdós per l’Ajuntament Ple en sessió de data 17.02.2011.
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El pressupost de licitació de l’obra és de 876.351,07€ més 157.743,20€ d’IVA
(total, 1.034.094,27€), millorable a la baixa, segons clàusula 2ª del plec de
clàusules que regeix la contractació de l’obra.
L’oferta econòmica presentada per l’empresa “Construccions Jaén Vallés, SL”
és de 665.580,00€ més 119.804,40€ d’IVA, total, 785.384,40€, obtenint una
puntuació provisional de 15,38 punts. Aquesta oferta representa una baixa
d’un 24,05% respecte el pressupost base de licitació i una baixa del 19,70%
respecte la mitja del total dels preus ofertats.
Segons estableix la clàusula setena del plec de clàusules que regeix la
contractació,
es considerarà que
l’oferta conté valors anormals o
desproporcionats quan el preu ofertat sigui inferior en un 10 per 100 a la mitja
del total dels preus ofertats. En aquest supòsit s’actuarà conforme estableix
l’article 136 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic.
En compliment d’aquest precepte legal, l’Ajuntament va convocar a l’empresa
“Construccions Jaén Vallés, SL” per a què justifiqués davant dels Serveis
Tècnics la valoració de l’oferta presentada i precisés les seves condicions,
advertint-la que en cas de no presentar-se, la seva oferta seria desestimada
directament. Tanmateix se la va requerir per a què clarifiqués determinats
aspectes de la seva proposta sobre millora de qualitat dels materials i vida de
l’edifici, simplificació de les tasques de manteniment de l’edifici i major grau de
respecte al medi ambient i les valorés econòmicament.
L’empresa va comparèixer davant dels Serveis Tècnics a la data i hora
assenyalats i va justificar la valoració de la seva oferta i les condicions de la
mateixa, aportant documentació justificativa sobre la viabilitat d’execució del
contracte pel preu ofertat, les solucions tècniques adoptades, les condicions de
treball, entre d’altres.
Davant de la justificació efectuada per l’empresa requerida, els Serveis
Tècnics van considerar que hi havien raons convincents per a estimar que no
es tractava d’una oferta anormalment baixa, tota vegada que l’empresa
constructora ho havia justificat abastament.
Per la justificació efectuada per l’empresa requerida i l’informe emès al
respecte pels Serveis tècnics, l’Ajuntament ha considerat que no es tracta de
cap oferta desproporcionada o anormal que no pugui ser complida.
L’Ajuntament ha donat compliment al que estableix l’article 136.3 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, respecte els
supòsits d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats, en concordança
amb el que estableix la clàusula 7ª. del plec de clàusules que regeix la
contractació. Per altra part, la clarificació de determinats aspectes de la seva
proposició, és un supòsit contemplat a l’article 71 de la llei abans esmentada.
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Així doncs, l’Ajuntament ha seguit el procediment legalment establert abans
d’adoptar l’acord d’adjudicar el contracte a favor de l’empresa que ha presentat
l’oferta més avantatjosa per a l’Administració Municipal, que en aquest cas és
l’aportada per l’empresa “Construccions Jaén Vallés, SL”, ja que apart de ser
l’oferta més econòmica i que permet a l’administració un estalvi important, és
l’empresa que en conjunt, ha obtingut la puntuació més alta de les tretze (13)
proposicions admeses.
De totes les actuacions realitzades es desprèn que l’Ajuntament ha actuat
d’acord amb la llei aplicable, sense efectuar cap tipus de discriminació en vers
cap empresa participant en la licitació de l’obra, seguint el procediment obert,
tràmit ordinari, concurs públic, ajustant-se als principis de llibertat d’accés a la
licitació, publicitat, transparència del procediment, no discriminació i igualtat
de tracte entre els concursants, però alhora, ha assegurat també una
utilització eficient dels fons destinats a la inversió, amb la selecció de l’oferta
econòmica més avantatjosa.
La raó última de l’acord plenari adoptat és l’obligació que té l’Ajuntament de
vetllar pels interessos generals i en aquest sentit, l’adjudicació del contracte
s’ha resolt a favor de l’empresa que en el seu conjunt, s’ajusta al plec de
clàusules aprovat i resulta més avantatjosa per a l’Administració Municipal.
Certament, la proposició presentada per l’empresa recurrent “Transcornejo,
S.A.” era també avantatjosa en tots els seus aspectes però la puntuació global
obtinguda (15,23 punts) per aquesta està per sota de l’obtinguda per l’empresa
adjudicatària “Construccions Jaén Vallés, SL” (15,38 punts).
A la vista de tot l’actuat i de les causes objectives que han motivat l’acord
plenari objecte de recurs;
En ús de les atribucions legalment conferides per l’article 22.2j) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local;
De conformitat amb el que estableix l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Desestimar el recurs de reposició interposat per l’empresa
“Transcornejo, S.A.” contra l’acord de l’Ajuntament Ple de data 20 de maig de
2011, d’adjudicació del contracte d’execució de les obres de “Construcció del
Viver d’Empreses a Gandesa” a l’empresa Construccions Jaén Vallés, SL”, per
considerar que l’oferta presentada per l’adjudicatària, un cop justificada, no és
desproporcionada ni anormal i perquè l’Ajuntament ha seguit estrictament el
procediment establert a la Llei de Contractes del Sector Públic. amb subjecció
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al plec de clàusules econòmico administratives que regeix la contractació de
l’obra, no aplicant-se cap tipus de discriminació en vers els concursants i
vetllant per a una eficient utilització dels fons públics i la salvaguarda dels
interessos generals, amb la selecció de l’oferta que ajustant-se al plec de
clàusules, resulta més avantatjosa per a l’Administració Municipal.
SEGON: Desestimar la petició de l’empresa “Transcornjeo, S.A.” de suspensió
de l’adjudicació, ratificant íntegrament l’acord de l’Ajuntament Ple de data 20
de maig de 2011, objecte de recurs.
TERCER: Comunicar a l’empresa recurrent que la seva oferta, classificada en
segon lloc, es podria tenir en compte en cas que l’empresa adjudicatària no
aportés la documentació requerida per a què l’adjudicació provisional
esdevingués definitiva.
QUART:
Notificar el present acord a l’empresa recurrent,
coneixement i als efectes escaients.

per al seu

10) Donar compte de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
les Terres de l’Ebre, sobre aprovació definitiva del Pla especial
d’infraestructures relatiu al sistema viari de connexió del Polígon
Industrial “la Plana” amb la carretera C-43.
El Sr. Alcalde va exposar que segons comunicació rebuda en data 10.06.2011,
la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en sessió de data 2
de juny de 2011, havia aprovat definitivament el Pla especial d’infraestructures
relatiu al sistema viari de connexió del Polígon industrial “la Plana” amb
carretera C-43, promogut per l’INCASOL i tramès per l’Ajuntament, supeditant
la publicació al DOGC i consegüent executivitat, a la presentació d’un text
refós verificat per l’Ajuntament, que incorpori les prescripcions relacionades al
mateix acord.
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
Assumptes de Governació:

12) Sol.licituds de llicència municipal d’acitivitat.
Sol·licitud de l’empresa “La Vinícola de Gandesa, SL” (Exp. 31/2003).
L’empresa “La Vinícola de Gandesa, SL” va sol·licitar a l’Ajuntament llicència
ambiental per a una activitat de celler d’elaboració de vi a la finca rústica
emplaçada al Camí del Calvari, s/núm., Polígon 19, Parcel·la 19, TM de
Gandesa.
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Segons l'informe emès pel Tècnic Municipal, l'activitat de referència està
inclosa a l'annex II.1, Codi 7.2.b, “Fabricació de productes alimentaris a partir
de matèria primera vegetal amb una capacitat de producció superior a 5 t/dia i
fins a 300 t/dia" del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
modificat pel Decret 143/2003, de 10 de juny, sotmesa al règim de llicència
ambiental.
En compliment del que estableix l’article 42 del Decret 136/1999, de 18 de
maig, l'Ajuntament va sol·licitar al Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat (OGAU), 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
l’OGAU havia detectat en el projecte, perquè aquestes fossin esmenades o
complementades.
Un cop esmenades, l'Ajuntament va trametre al Departament de Medi Ambient
i Habitatge la nova documentació aportada pel promotor, va sol·licitar que
reprengués la tramitació de l'expedient i que informés sobre l'activitat de
referència, en tots aquells aspectes que són de la seva competència en el
tràmit d'avaluació ambiental a establir, de conformitat amb el que preveu
l’article 44 del Decret 136/1999, de 18 de maig.
En data 6 de juny de 2011 l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre
(OMA) ha emès un informe integrat de caràcter favorable sobre els aspectes
de la seva competència, condicionat a l'adopció de les mesures de seguretat
que consten al mateix informe, complementàries de les proposades en el
projecte.
D’acord amb el que disposa l'article 43 del Decret abans esmentat, la sol·licitud
i documentació que l'acompanya es va sotmetre al tràmit d'informació pública
durant un termini de vint (20) dies mitjançant anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la Província núm. 290, de data 20.12.2005 i en el tauler d’anuncis de
Casa Consistorial. Tanmateix, es va sotmetre al tràmit d’informació veïnal
durant un termini de deu (10) dies.
Atès que ni durant el tràmit d’informació pública ni durant el tràmit d’informació
veïnal no s’ha presentat cap tipus de reclamació;
Atès que l’Ajuntament Ple en sessió de data 20.05.2011 va atorgar a la mateixa
empresa “La Vinícola de Gandesa”, llicència urbanística per a efectuar obres
d’ampliació de la bodega existent, de conformitat amb l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre de data 8.11.2010 i prèvia
tramitació de l’expedient corresponent;
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De conformitat amb el que estableixen els articles 47 i 79 a 83 del Decret
136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos, d’aplicació en aquest
supòsit, segons la Disposició Transitòria 1a. de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Formular la proposta de resolució de l'expedient d'activitat núm.
31/2003, incoat a instància de l’empresa “La Vinícola de Gandesa, S.L.” amb
CIF B-43554922, en el sentit d’atorgar a la peticionària llicència ambiental per
una activitat de celler d’elaboració de vi, a emplaçar al Camí del Calvari,
s/núm., Polígon 19, Parcel·la 19, TM de Gandesa, amb la imposició de les
condicions següents:
1.CONDICIONS FIXADES PER L'EXERCICI DE L'ACTIVITAT
1.1. Gestió de residus
1. LA VINÍCOLA DE GANDESA, SA haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat d'acord
amb les prescripcions establertes pel Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a
la tramitació de les fitxes d'acceptació i fulls de Seguiment.
2. Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollir els
possibles vessaments.
3. D'acord amb l'article 12.2 de la Llei 10/98, de residus, cadascun deis residus valoritzables s’haurà de
classificar i emmagatzemar diferenciadament, evitant tota mescla que dificulti la gestió posterior.
4. LA VINICOLA DE GANDESA, SA haurà de disposar d'un registre de residus, d'acord amb el que
s'indica a L’article 5.2 del Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus.
En el control inicial:
S’haurà de comprovar el correcte emmagatzematge deis residus generats.
En el control inicial i periòdics:
En general s'hauran de comprovar els aspectes del projecte i les condicions de la Resolució que fan
referència als residus, i en particular s'hauran d'efectuar les següents comprovacions:
- que el tipus, origen i producció deis residus que es generen, són els previstos;
-

la disponibilitat i la correcta utilització del registre de residus;

- que els residus es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la
vigència de la documentació de control;
- que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus són les
previstes i estan en bon estat d'ús;
-
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el correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus.

1.2. Gestió de les aigües residuals
Condicions particulars
• La Llicència ambiental no empara l'abocament de substàncies atribuïbles a altres usos de l'aigua que els
lligats a l'activitat autoritzada, especialment de les anomenades substàncies perilloses (Disposició
addicional tercera del Reial decret 606/2003, de 23 de maig) llevat que estiguin presents a les aigües de
manera natural.
• La gestió de les vinasses s’haurà d'efectuar d'acord amb el que s'indica al Conveni de Vinasses, al qual
estan adherits.
• Les aigües residuals sanitàries hauran de ser segregades i gestionades de manera independent a les
vinasses, no autoritzant-se la seva aplicació en sòl agrícola amb les vinasses.
Condicions generals
• El beneficiari resta obligat a conservar les obres i installacions en perfecte estat d'utilització,
arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui. A aquest efecte designarà una persona responsable a
qui subministrarà les instruccions i mitjans necessaris per a dur a terme aquesta tasca.
• L’atorgament de la llicència ambiental no deixa exempt el seu titular de sollicitar altres permisos i/o
autoritzacions que legalment correspongui.
• Si fora necessari, i atenent a aspectes mediambientals respecte al vector d’aigües es procedirà a
proposar la revisió a l'Òrgan Ambiental competent de la Llicencia ambiental d'acord amb allò expressat a
l'article 67.2 del Reglament esmentat o a l'article 104 del Text refós de Ia Llei d'aigües i 261 del
Reglament del domini públic hidràulic.
•Tan aviat corn sigui possible s'ha de posar en coneixement de l'Agencia Catalana de l'Aigua qualsevol
avaria, parcial o total, del sistema de tractament i evacuació de les aigües residuals que pugui alterar el
bon funcionament de l'abocament i que pugui representar un risc per al medi receptor.
•L'Administració hidràulica, directament o amb l'auxili d'empreses collaboradores, podrà efectuar, amb
independència dels autocontrols establerts en les condicions particulars, aquelles anàlisis i inspeccions
que estimi convenients per comprovar les característiques de l'abocament, verificar l'estat de conservació
de les obres i installacions i contrastar el resultat dels autocontrols, d'acord amb els articles 252 i 255 del
Reglament del domini públic hidràulic. En el mateix acte de la inspecció, si així ho exigeixen les
circumstancies, o mitjançant requeriment posterior, podrà assenyalar els arranjaments que calgui realitzar
o les mesures que calgui adoptar, restant obligat el beneficiar a fer-ho en el termini que s'estableixi. En el
cas que sigui necessaris podrà ordenar corn a mesura cautelar la suspensió de l'abocament fins que
s'hagin adoptat les mesures necessàries per adequar-lo a les condicions autoritzades.
•Les despeses que es puguin originar per Ia inspecció i vigilància de les obres, installacions i
abocaments, seran a càrrec del beneficiari.
•El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats. Queda
especialment prohibit al beneficiari utilitzar les obres autoritzades per a l'abocament d’aigües residuals de
naturalesa deferent a la que s'ha tingut en compte a l'hora d'atorgar l’autorització, ni d’aigües residuals
procedents d'altres immobles o industries diferents dels que motiven aquesta autorització.
•El beneficiari queda obligat a complir, tant en Ia construcció corn en l'explotaci6 de les obres, les
disposicions vigents sobre el medi natural i pesca fluvial, per la conservació i protecci6 de les espècies
aqüícoles, essent responsable de tots els danys que poguessin ocasionar-se amb aquest abocament en
Ia riquesa piscícola, a la resta de fauna o a la flora.
•L'interessat resta obligat al pagament del cànon de l'aigua en els termes establerts at Text refós de Ia
legislació en matèria d'aigües a Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.
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•D'acord amb el que estableix l'article 98 del Reglament general de desplegament de Ia Llei 3/1998, de 27
de febrer, l'Agencia Catalana de I'Aigua procedirà a la tramitaci6 d'expedient sancionador si es produeix
infracci6 que incompleixi Ia normativa sectorial vigent.
•L'abocament objecte d'aquesta Ilicència restarà inscrit at cens d'abocaments de la conca en els termes i
amb els efectes establerts a l'article 254 del Reglament del domini públic hidràulic
1.3. Prevenció de Ia contaminació Iluminosa
Les característiques de les installacions i els aparells d'illuminació exterior hauran de complir amb les
disposicions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de I'enllumenat per a la protecció del
medi nocturn, i al Decret 82/2005, de 3 de maig, que n'efectua el desplegament, a I'objecte de reduir la
contaminació ¡lluminosa que pot generar I'establiment.
2. MESURES DE CONTROL
Control inicial i controls periòdics
Atenent a la seva classificació a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, I'establiment haurà de dur a terme els controls que s'estableixin a continuació i
en els terminis que s'especifiquen:
Control inicial: En el període de posada en marxa de les installacions a I'inici de l'activitat. Lacta de
control inicial verifica el compliment de les condicions de la llicència ambiental.
Control Periòdic: Cada sis anys Ilevat que una normativa sectorial o altres declaracions o controls
sectorials preceptius que Ii siguin d'aplicació regulin un altre termini, sens perjudici que I'ordenança
municipal estableixi que sigui innecessari efectuar controls periòdica per aquesta tipologia d'activitat.
En el control periòdic es comprovarà l'adequació permanent de l'activitat als requeriments legals
aplicables i, específicament, als requeriments fixats a la llicència ambiental, amb la incorporació de les
modificacions no substancials.
Els controls hauran de ser realitzats o verificats per una entitat collaboradora de l'Administració
degudament acreditada, llevat que en la llicència ambiental l'Ajuntament encomani els controls als serveis
tècnics municipals.
3. ALTRES MESURES FIXADES
a) La llicència ambiental caduca quan l'activitat no s'ha sotmès a un control ambiental inicial
transcorreguts quatre anys des de la data en què es va atorgar.
b) L'establiment o part de I'establiment a que fa referència la sol•licitud presentada no podrà entrar en
funcionament fins que disposi de la perceptiva llicència ambiental atorgada pel municipi i fins que s'hagi
efectuat el control ambiental inicial que es detalla en l'apartat de control.
c) La llicència ambiental està subjecte a les revisions periòdiques que determini la legislació sectorial en
matèria d'aigua, aire, o residus, sens perjudici de la revisió d'ofici d'acord als supòsits recollits a l'article
62.4 de la Llei 20/2009.

SEGON: Notificar la present proposta de resolució a l'interessat i a l’Oficina
de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre (OMA) respectivament, a fi que en el
termini màxim de deu (10) dies, puguin presentar les al·legacions que
considerin convenients.
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Sol·licitud de llicència ambiental del Sr. Jaume Bosquet Llop,
explotació ramadera ja existent. Exp. 32/2003.-

per una

El Sr. Jaume Bosquet Llop és titular d’una explotació ramadera de 1.375 porcs
d’engreix, -Granja Vilella-, amb marca oficial 3140AE, emplaçada al Polígon
12, Parcel·la 49,
Partida Horts,
TM de Gandesa,
i va demanar a
l’Ajuntament la corresponent llicència ambiental mitjançant una avaluació
ambiental verificada per una entitat col·laboradora de l’administració.
De conformitat amb el que estableix el Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual
es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de
les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, l’activitat de referència
s’ha d’adequar a la normativa mediambiental vigent, seguint el procediment
d’avaluació ambiental.
Es tracta d'una activitat inclosa a l'annex II.1, Apartat 11, Subapartat 1b) del
Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'administració ambiental, modificat pel Decret 143/2003, de 10 de juny,
sotmesa al règim de llicència ambiental.
De conformitat amb el que determina l’article 5.2c) del Decret 50/2005, de 29
de març, l'Ajuntament va trametre a la Delegació Territorial de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat una còpia de la documentació tècnica i
administrativa obrant a l’expedient incoat a instància del Sr. Jaume Bosquet
Llop, a fi que l’OGAU informés sobre la seva suficiència i idoneïtat i també
sobre els aspectes ambientals de la seva competència en el procés d’obtenció
de la llicència ambiental corresponent.
En data 20.04.2010, l’OGAU va elaborar un informe integrat relatiu a la petició
de llicència ambiental de l’explotació ramadera del Sr. Jaume Bosquet Llop, de
caràcter favorable, si bé condicionat al compliment de les condicions que
s’estableixen al mateix informe per al funcionament de l’activitat.
En compliment del que determina l'article 5.2b) del Decret 50/2005, de 29 de
març, la sol·licitud de llicència ambiental de referència es va sotmetre al tràmit
d'informació pública durant un termini de vint (20) dies, durant el qual no es va
presentar cap tipus de reclamació.
De conformitat amb el que estableix l’article 5.2d) i e) del Decret 50/2005 abans
esmentat, l’Ajuntament Ple, en sessió de data 16.12.2010, va formular la
proposta de resolució de l'expedient d'activitat núm. 32/2003, incoat a instància
del Sr. Jaume Bosquet Llop, en el sentit d'atorgar a aquest la llicència
ambiental sol·licitada, amb les condicions que consten al mateix acord.
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La proposta de resolució va ser notificada a l’interessat i comunicada a l’OGAU,
a fi que ambdues parts poguessin presentar les al·legacions que consideressin
convenients.
Dins del termini legalment establert, el Sr. Jaume Bosquet Llop va presentar a
l’Ajuntament, en data 1.02.2011, un escrit d’al·legacions contra la proposta de
resolució esmentada, del qual se’n va donar trasllat a l’OGAU, a fi que
informés al respecte.
En data 15.04.2011, l’OGAU va emetre un nou informe sobre l’explotació
ramadera de referència, pel qual modifica diversos apartats de l’informe
integrat de data 20.04.2010;
L’Ajuntament Ple en sessió de data 20.05.2011, va formular nova proposta de
resolució de l’expedient d’activitat núm. 32/2003, incoat a instància del Sr.
Jaume Bosquet Llop, en el sentit d’atorgar a aquest, llicència municipal per a
una explotació ramadera de 1.375 porcs d’engreix, -Granja Vilella-, marca
oficial 3140AE, emplaçada al Polígon 12, Parcel·la 49, Partida Horts, TM de
Gandesa, subjecte al compliment de les condicions que consten a la mateixa
llicència.
Un cop notificada la nova proposta de resolució a l’interessat i a l’OGAU,
respectivament, aquesta va advertir a l’Ajuntament d’una errada material en
la redacció de la proposta de resolució i va demanar que d’acord amb l’article
105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, s’esmenés d’ofici, amb la
separació dels apartats d’avaluació ambiental (apartats 2.2 al 2.9),
les
condicions per a l’exercici de l’activitat (apartat 3.1) i les mesures de control
(apartat 3.2).
Atès que per part de l’interessat no s’ha presentat cap reclamació contra la
nova proposta de resolució i que ja s’ha esmenat d’ofici l’errada detectada per
l’OGAU;
De conformitat amb el que determina l’article 5.2f) i g) del Decret 50/2005, de
29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del
procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Resoldre l’expedient d’activitat núm. 32/2003,
incoat a instància
del Sr. Jaume Bosquet Llop, en el sentit d’atorgar a aquest, llicència ambiental
per a una explotació ramadera de 1.375 porcs d’engreix, -Granja Vilella-,
marca oficial 3140AE, emplaçada al Polígon 12, Parcel·la 49, Partida Horts,
TM de Gandesa, subjecte al compliment de les següents condicions:
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1. CONDICIONS PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT:
S’atorga al Sr. Jaume Bosquet Llop un termini d’un mes des de la data de concessió de la llicència
ambiental per dur a terme el programa de correccions amb les especificacions de l’apartat 2.9 Programa
de correccions de l’informe sobre les allegacions emès per l’OGAU en data 12.04.2011 que es detallen a
continuació:
-

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

-

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

1.1. Condicions addicionals per a l’exercici de l’activitat
Cal disposar, en tot moment, de la pòlissa d’assegurança agro-ramadera vigent que cobreixi la totalitat
dels animals de l’explotació.
Cal disposar, en tot moment, d’un contracte de recollida de residus perillosos amb una empresa gestora
autoritzada.
Caldrà disposar del Llibre de gestió de les dejeccions ramaderes degudament complimentat i actualitzat.
Els sistemes d’emmagatzematge hauran d’estar construïts, mantinguts i explotats de manera que s’eviti
qualsevol fuita ja sigui per lixiviació, percolació o sobreeiximent, d’acord amb la secció 3 del Decret
136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables en
relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions
ramaderes.
No es podran utilitzar els residus com a jaç i/o combustible, a no ser que es disposi de la corresponent
declaració de subproducte.
1.2 Condicions de gestió per a l’exercici de l’activitat:
1.2.1 Gestió de les dejeccions ramaderes:
•
•
•

•
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Les installacions per a l’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes han de ser estaques, de
tal manera que el seu contingut no pugui sortir de l’interior, i han d’estar construïdes de tal forma
que s’eviti l’entrada de les aigües, pluvials netes, d’escolament superficial.
La neteja de les installacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d’aigua utilitzada i la
freqüència permetin reduir la quantitat d’aigües brutes generades.
Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l’activitat, les aigües de neteja
de les edificacions, i les aigües residuals sanitàries, s’hauran d’aconduir fins al sistema
d’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes (el dimensionament del qual haurà de
contemplar l’entrada d’aquestes aigües).
S’adoptaran les mesures de seguretat adients per tal d’evitar vessaments accidentals durant les
operacions d’extracció de les dejeccions i de les aigües residuals dels sistemes
d’emmagatzematge.

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Els criteris per a la mesura de la capacitat d’emmagatzematge són els que figuren a la instrucció
tècnica IT-210 (“Criteris per a la mesura de capacitat d’emmagatzematge de dejeccions en una
explotació ramadera”), disponible a la pàgina web:
www.gencat.cat/dmah>Inici>Àmbits d’actuació>Empresa i avaluació ambiental>Prevenció i
control d’activitats>La Llei de prevenció i control ambiental d’activitats>Oficina d’Acreditació
d’Entitat Collaboradores>Criteris tècnics d’actuació de les entitat collaboradores
Els sistemes d’emmagatzematge hauran d’estar construïts, mantinguts i explotats de manera que
s’eviti qualsevol fuita ja sigui per lixiviació, percolació o sobreeiximent.
L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i la resta de fertilitzants nitrogenats en zona
vulnerable es farà respectant el Decret 136/2009, o normativa que el substitueixi, i el Codi de
bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d’octubre de 1998).
En zona vulnerable, les èpoques d’aplicació agrícola dels fertilitzants nitrogenats i les quantitats
màximes de nitrogen a aplicar respectaran el que s’indica als articles 4 i 5 del Decret 136/2009.
En les zones no designades com a vulnerables pel Decret 283/1998, el Decret 476/2004 i l’Acord
de Govern 128/2009, la quantitat màxima de nitrogen procedent dels fems i altres materials
orgànics a aplicar és la que s’estableix a l’article 24 del Decret 136/2009.
L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes en aquelles zones que no es van designar
vulnerables pel Decret 283/1998, el Decret 476/2004 i l’Acord de Govern 128/2009 es farà
respectant al màxim les recomanacions del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el
nitrogen (Ordre de 22 d’octubre de 1998).
El mètode d’aplicació dels fertilitzants nitrogenats, tant en zona vulnerable com fora de les zones
vulnerables, es farà d’acord amb l’article 8 del Decret 136, tenint en compte el que es disposa als
articles 9 i 10 de l’esmentat Decret, sobre l’aplicació dels fertilitzants en terrenys de fort pendent i
l’aplicació en terrenys entollats, inundables, gelats o nevats.
En l’aplicació agrícola dels fertilitzants caldrà respectar les distàncies i termini màxims
d’incorporació de fertilitzants al sòl fixats a la Secció 2 del Decret 136/2009. També caldrà tenir
en compte les possibles restriccions en l’aplicació de fertilitzants a l’entorn de captacions d’aigua
subterrània destinada a consum humà derivades de l’article 32 del mateix Decret.
El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per a la
correcta gestió de les dejeccions ramaderes, especialment davant situacions imprevistes o
excepcionals.
En cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions caldrà atenir-se al que es disposa als
apartats 6, 7 i 8 de l’article 21 del Decret 136/2009.
El titular de l’explotació ramadera estarà obligat a portar al dia el Llibre de gestió de les
dejeccions ramaderes, que es pot obtenir a les Oficines Comarcals del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural o bé a la pàgina web:
http://www.gencat.cat/daam/dejeccions”
1.2.2.

Gestió de les aigües:

-No s’autoritza cap abocament d’aigües residuals.
-Les aigües pluvials no hauran d’entrar en contacte amb elements contaminants (dejeccions,
fems, pinsos, deixalles, etc.).
-Les installacions per a l’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes han de ser estanques,
de tal manera que el seu contingut no pugui sortir de l’interior, i han d’estar construïdes de tal
forma que s’eviti l’entrada de les aigües , pluvials netes, d’escolament superficial.
-La neteja de les installacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d’aigua utilitzada i la
freqüència permetin reduir la quantitat d’aigües brutes generades.
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-Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l’activitat, les aigües de neteja
de les edificacions i les aigües residuals sanitàries, es gestionaran juntament amb les dejeccions
ramaderes, per la qual cosa aquestes aigües s’hauran d’aconduir fins el sistema
d’emmagatzematge de les dejeccions (el dimensionament del qual haurà de contemplar
l’entrada d’aquestes aigües).
-S’adoptaran les mesures de seguretat adients per tal d’evitar vessaments accidentals durant les
operacions d’extracció de les dejeccions i de les aigües residuals dels sistemes
d’emmagatzematge.
-En cas que l’establiment s’abasteixi d’aigua procedent de fonts pròpies haurà d’acreditar la
inscripció de l’aprofitament al Registre d’Aigües, i si no es disposa de la corresponent
acreditació, haurà de sollicitar-ne el dret, d’acord amb l’article 52 i concordants del text refós de
la Llei d’Aigües, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.
2. MESURES DE CONTROL:
Atenent a la seva classificació a l’annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats, l’establiment haurà de dur a terme els controls que
s’estableixen a continuació i en els terminis que s’especifiquen:
a) Un control específic, en el termini d’un mes des de la data de concessió de la llicència
ambiental per verificar que s’han dut les mesures previstes en el programa de correccions amb
les determinacions fixades en el punt 2.9 Programa de correccions de l’informe sobre les
allegacions emès per l’OGAU en data 12.04.2011 i les fixades en el punt 1.1. Condicions
addicionals per a l’exercici de l’activitat de l’informe integrat emès per l’OGAU en data
20.04.2010, que es detallen a la resolució.
b) Control periòdic: cada sis anys, llevat que una normativa sectorial o altres declaracions o
controls sectorials preceptius que li siguin d’aplicació regulin un altre termini, sense perjudici que
l’ordenança municipal estableixi que sigui innecessari efectuar controls periòdics per aquesta
tipologia d’activitat.
En el control periòdic es comprovarà l’adequació permanent de l’activitat als requeriments legals
aplicables i, específicament, als requeriments fixats a la llicència ambiental, amb la incorporació
de les modificacions no substancials. A més, és comprovarà el següent:
•
•
•
•

•
•
•
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La correcta gestió dels animals morts i dels residus perillosos (agroquímics, zoosanitaris, etc)
Comprovar la disponibilitat i vigència del contracte o pòlissa d’assegurança per la recollida i
tractament dels animals morts.
En cas d’existència de fossa de cadàvers, que aquesta està fora d’ús.
Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de residus
perillosos (agroquímics, zoosanitaris, etc.) i d’animals morts, són les previstes i es troben en bon
estat d’ús. El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge d’aquests
residus.
Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de dejeccions
ramaderes, són les previstes i es troben en bon estat d’ús. El correcte estat de manteniment i
ordre d’aquestes zones d’emmagatzematge.
El llibre de gestió de les dejeccions ramaderes degudament complimentat.
El que li sigui d’aplicació segons la normativa vigent referent a aspectes mediambientals en el
moment d’aquest control.

Els controls hauran de ser realitzats o verificats per una entitat collaboradora de l’Administració
degudament acreditada, llevat que en la llicència ambiental l’Ajuntament encomani els controls als serveis
tècnics municipals.
Les llicències ambientals estaran subjectes a les renovacions periòdiques que en el seu cas determini la
legislació en matèria d’aigua, aire o residus, sens perjudici de la revisió d’ofici d’acord als supòsits recollits
a l’article 62.4 de la L20/2009.

SEGON:
Determinar que la present llicència s’atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l’exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer el titular de la
llicència ambiental atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
QUART:
Notificar el present acord a l’interessat i a l’Oficina de Gestió
Ambiental Unificada (avui, Oficina de Medi Ambient) del Departament de
Territori i Sostenibilitat Generalitat,
SSTT a les Terres de l’Ebre,
respectivament.

Sol·licitud de l’empresa “Avigan Terralta, S.A.” (Exp. 1/2007).

L’empresa “Avigan Terralta, S.A.” va sol·licitar a l’Ajuntament llicència ambiental
per una explotació ramadera de 25.000 gallines reproductores lleugeres i 2.500
galls reproductors, emplaçada al Polígon 13, Parcel·les 318 i 319, TM de
Gandesa, -Granja Basseta-, amb marca oficial 314 DB, seguint el procés
d’adequació ambiental establert al Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es
desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les
activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer i de modificació del Decret
220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.
L’activitat figura inclosa a l’annex II.1 apartat 11, subapartat 1a) aus de corral,
del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
modificat pel Decret
143/2003, de 10 de juny, sotmesa al règim de llicència ambiental.
De conformitat amb el que estableix l’article 5.2c) del Decret 50/2005, de 29
de març, l’Ajuntament va trametre a l’OGAU de la Delegació Territorial de Medi
Ambient de la Generalitat una còpia de la documentació presentada a fi que
informés sobre els aspectes ambientals de l’activitat que són de la seva
competència.
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En data 3 de febrer de 2011, l’OGAU va elaborar un informe integrat de
caràcter favorable, si bé condicionat al compliment de les condicions que
s’estableixen al mateix informe per al funcionament de l’activitat.
En compliment del que determina l’article 5.2b) del Decret 50/2005, la
sol·licitud de llicència ambiental de referència es va sotmetre al tràmit
d’informació pública i veïnal durant un termini de vint (20) dies, durant el qual
no es va presentar cap tipus de reclamació.
De conformitat amb el que estableix l’article 5.2d) del Decret abans esmentat,
l’Ajuntament Ple en sessió de data 19.04.2011 va formular la proposta de
resolució de l’expedient d’activitat núm. 1/2007, incoat a instància de
l’empresa “Avigan Terralta, S.A.”, en el sentit d’atorgar a la peticionària la
llicència ambiental sol.licitada amb les condicions que consten al mateix acord.
La proposta de resolució de l’expedient va ser notificada al sol.licitant i
comunicada a l’OGAU del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, respectivament, a fi que en el termini màxim de deu
(10) puguessin presentar davant l’Ajuntament
les al.legacions que
consideressin convenients.
Atès que cap de les dues parts ha presentat cap tipus d’al.legació;
Atès que l’actual Llei 20/2009, de 4 de desembre no deroga la Llei 4/2004, per
la qual cosa aquesta serà d’aplicació als expedients que s’han de resoldre
seguint el procés d’adequació ambiental abans esmentat, com és en aquest
cas;
De conformitat amb el que determina l’article 5.2f) i g) del Decret 50/2005, de
29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del
procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Resoldre l’expedient d’activitat núm. 1/2007, incoat a instància de
l’empresa “Avigan Terralta, S.A.”, amb CIF A43014711, en el sentit d’atorgar a
la peticionària llicència ambiental per una explotació ramadera de 25.000
gallines reproductores lleugeres i 2.500 galls reproductors, emplaçada al
Polígon 13, Parcel.les 318 i 319, TM de Gandesa, -Granja Basseta-, amb
marca oficial 314 DB, subjecte al compliment de les següents condicions:
1.1 CONDICIONS PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT
1.1.1 Condicions addicionals al programa de correccions per a l’exercici de l’activitat:
▪ En l’avaluació ambiental s’indica que s’utilitza encenalls de fusta per al jaç dels animals.
En el
control específic s’haurà de comprovar que no s’utilitzen residus de fusta per al faç dels animals o bé que
es disposa de la declaració de subproducte.
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•

Atès que l’empresa Rafael Ibañez Cabedo no és un gestor autoritzat per la seva comunitat
autònoma i es considera una gestió en el marc agrari de la Comunitat Autònoma de València,
caldrà detallar la relació de parcelles o entitats de la Comunitat Autònoma de València on es
destinen les dejeccions ramaderes. En cas de portar les dejeccions a una entitat, caldrà aportar
en el termini de 4 mesos:
-

Una declaració escrita signada per l’empresa agrària de destinació on es manifesti
l’acceptació de la quantitat de gallinassa produïda per l’explotació ramadera. En aquest
escrit han d’aparèixer identificats el transportista i la granja d’origen de la gallinassa.

-

Un contracte amb una empresa transportista autoritzada, signat per ambdues parts
(ramader i transportista), que substitueixi o complementi el certificat del transportista
actualment aportat i que reuneixi les següents característiques:
o
o
o
o

o

Ha de preveure que retira la totalitat de la gallinassa produïda a l’explotació de
marca oficial 314 DB.
Ha de concretar que la freqüència de recollida serà al final del cicle productiu en el
sistema “tot dins – tot fora”.
Ha d’indicar l’empresa agrària de destinació i, si és el cas, les parcelles d’aplicació.
Ha de ser plurianual o anual renovable automàticament. Ha d’especificar que la
rescissió del contracte per part de qualsevol dels dos signants només pot fer-se si
prèviament hi ha hagut comunicació de la voluntat de rescissió almenys amb 6
mesos d’antelació a la data de finalització.
Ha d’especificar que si es rescindeix el contracte a instància del transportista
aquest estarà obligat a retirar i fer-se càrrec de la gallinassa de l’aviram existent a
la granja en el moment de finalització de la vigència del contracte.

1.1.2 Condicions addicionals de gestió per a l’exercici de l’activitat
Gestió d’aigües residuals
•

Les aigües sanitàries i de neteja s’han de gestionar amb les dejeccions ramaderes.

•

No s’autoritza cap abocament d’aigües residuals.

•

L’explotació haurà d’adoptar les mesures necessàries per tal que les aigües pluvials no entrin en
contacte amb elements contaminants (fems, deixalles, pinsos, dejeccions, etc.) i pugui afectar al
medi hídric.

•

En cas que l’activitat es trobi en zona de policia, caldrà que disposi de la corresponent
autorització.

•

En cas que l’establiment s’abasteixi d’aigua procedent de fonts pròpies haurà d’acreditar la
inscripció de l’aprofitament al Registre d’Aigües, i si no es disposa de la corresponent
acreditació, haurà de sollicitar-ne el dret, d’acord amb l’article 52 i concordants del text refós de
la Llei d’Aigües, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

Gestió de les dejeccions ramaderes
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•

Les installacions per a l’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes han de ser estanques,
de tal manera que el seu contingut no pugui sortir de l’interior, i han d’estar construïdes de tal
forma que s’eviti l’entrada de les aigües, pluvials netes, d’escolament superficial.

•

La neteja de les installacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d’aigua utilitzada i la
freqüència permetin reduir la quantitat d’aigües brutes generades.

•

Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l’activitat, les aigües de neteja
de les edificacions, i les aigües residuals sanitàries, s’hauran d’aconduir fins el sistema
d’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes (el dimensionament del qual haurà de
contemplar l’entrada d’aquestes aigües).

•

S’adoptaran les mesures de seguretat adients per tal d’evitar vessaments accidentals durant les
operacions d’extracció de les dejeccions i de les aigües residuals dels sistemes
d’emmagatzematge.

•

Els criteris per a la mesura de la capacitat d’emmagatzematge són els que figuren a la instrucció
tècnica IT-210 (“Criteris per a la mesura de capacitat d’emmagatzematge de dejeccions en una
explotació ramadera”), disponible a la pàgina web:
www.gencat.cat/dmah>Inici>Àmbits d’actuació>Empresa i avaluació ambiental>Prevenció i
control d’activitats>La Llei de prevenció i control ambiental d’activitats>Oficina d’Acreditació
d’Entitats Collaboradores>Criteris tècnics d’actuació de les entitat collaboradores.

• Els sistemes d’emmagatzematge hauran d’estar construïts, mantinguts i explotats de manera que
s’eviti qualsevol fuita ja sigui per lixiviació, percolació o sobreeiximent.
• En les zones no designades com a vulnerables pel Decret 283/1998, el Decret 476/2004 i l’Acord
de Govern 128/2009, la quantitat màxima de nitrogen procedent dels fems i altres materials
orgànics a aplicar és la que s’estableix a l’article 24 del Decret 136/2009.
• L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes en aquelles zones que no es van designar
vulnerables pel Decret 283/1998, el Decret 476/2004 i l’Acord de Govern 128/2009 es farà
respectant al màxim les recomanacions del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el
nitrogen (Ordre de 22 d’octubre de 1998).
• El mètode d’aplicació dels fertilitzants nitrogenats, tant en zona vulnerables com fora de les
zones vulnerables, es farà d’acord amb l’article 8 del Decret 136, tenint en compte el que disposa
als articles 9 i 10 de l’esmentat Decret, sobre l’aplicació dels fertilitzants en terrenys de fort
pendent i l’aplicació en terrenys entollats, inundables, gelats o nevats.
• En l’aplicació agrícola dels fertilitzants caldrà respectar les distàncies i terminis màxims
d’incorporació de fertilitzants al sòl fixats a la Secció 2 del Decret 136/2009. També caldrà tenir
en compte les possibles restriccions en l’aplicació de fertilitzants a l’entorn de captacions d’aigua
subterrània destinada a consum humà derivades de l’article 32 del mateix Decret.
• L’aplicació agrícola de les dejeccions a la base agrícola aportada de la Comunitat Autònoma de
València es farà d’acord amb la normativa de la comunitat autònoma de destí.
• El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per a la
correcta gestió de les dejeccions ramaderes, especialment davant situacions imprevistes o
excepcionals.
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• En cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions caldrà atenir-se al que es disposa als
apartats 6, 7 i 8 de l’article 21 del Decret 136/2009.
• El titular de l’explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de les dejeccions
ramaderes, que es pot obtenir a les Oficines Comarcals del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural o bé a la pàgina web:
http://www.gencat.cat/dar> Ramaderia. Sanitat Animal>Gestió de dejeccions ramaderes i
fertilitzants nitrogenats>Impresos i models.
• Anualment s’entregarà al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural una còpia informatitzada del contingut d’aquest Llibre de gestió, que contindrà les
quantitats efectivament lliurades i les diferents destinacions, així com els albarans d’entrega
degudament diligenciats al transportista autoritzat.
• En els controls periòdics s’haurà de comprovar:
El correcte estat de manteniment i funcionament del sistema d’emmagatzematge de les
dejeccions i si escau, del sistema de tractament de les dejeccions.
El llibre de gestió de les dejeccions ramaderes degudament emplenat, tot indicant les
quantitats efectivament lliurades al transportista autoritzat, les dates de lliurament i la seva
destinació. Els albarans d’entrega degudament diligenciats al transportista autoritzat
s’inclouran al llibre de gestió.

-

Bioseguretat
L’explotació haurà de complir en tot moment les mesures de benestar animal, així com les mesures
especifiques de bioseguretat establertes per la legislació vigent per evitar la difusió de malalties, ja que es
tracta d’una explotació avícola de gallines reproductores lleugeres i la distància a altres explotacions
avícoles és inferior als 500 metres.

Gestió de residus
• Gestió d’animals morts. La gestió s’efectuarà mitjançant un gestor autoritzat, tenint en comptes les
següents condicions:
-

•

Gestió dels residus agroquímics:
-
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El contenidor haurà d’estar tapat.
El contenidor s’haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida.
El contenidor i el seu entorn s’haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció.
En produir-se una baixa caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
En el cas d’existència de fossa de cadàvers fora d’ús, la gestió dels animals morts no es
podrà efectuar mitjançant aquesta, d’acord amb el Reglament 1774/2002 en el qual
s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats al
consum humà.

L’emmagatzematge dels residus agroquímics s’efectuarà en recipients tancats.
El temps màxim d’emmagatzematge d’aquests residus no superarà els sis mesos.
La gestió d’aquests residus es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la
seva recollida, es podran utilitzar els serveis d’associacions o de distribuïdors de productes
zoosanitaris.

•

En els controls periòdics s’haurà de comprovar:
-

La disponibilitat i vigència del contracte o pòlissa d’assegurança per la recollida i tractament
d’animals morts.
En el cas d’existència de fossa de cadàvers, que estigui fora d’ús.
Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de residus
agroquímics i d’animals morts, són les previstes i es troben en bon estat d’ús.
El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge de residus.

1.2 MESURES DE CONTROL
Atenent a la seva classificació a l’annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats, l’establiment haurà de dur a terme els controls que
s’estableixen a continuació i en els terminis que s’especifiquen:
CONTROL ESPECÍFIC: en el termini de 6 mesos des de la data de concessió de la llicència
caldrà comprovar exclusivament els següents punts:
•

Que no s’utilitzen residus de fusta com a jaç per als animals o que es disposa de la corresponent
declaració de subproducte.

•

Atès que l’empresa Rafael Ibañez Cabedo no és gestor autoritzat per la seva comunitat autònoma i
es considera una gestió en el marc agrari en la Comunitat Autònoma de València, caldrà detallar la
relació de parcelles o entitats de la Comunitat Autònoma de València on es destinen les dejeccions
ramaderes. En cas de portar les dejeccions a una entitat, caldrà aportar en el termini de 4 mesos:
-

Una declaració escrita signada per l’empresa agrària de destinació on es manifesti
l’acceptació de la quantitat de gallinassa produïda per l’explotació ramadera. En aquest
escrit han d’aparèixer identificats el transportista i la granja d’origen de la gallinassa.

-

Un contracte amb una empresa transportista autoritzada, signat per ambdues parts
(ramader i transportista), que substitueixi o complementi al certificat del transportista
actualment aportat i que reuneixi les següents característiques:
o
o
o
o

o

Ha de preveure que retira la totalitat de la gallinassa produïda a l’explotació de
marca oficial 314 DB.
Ha de concretar que la freqüència de recollida serà al final del cicle productiu en
el sistema “tot dins – tot fora”.
Ha d’indicar l’empresa agrària de destinació i, si és el cas, les parcelles
d’aplicació.
Ha de ser plurianual o anual renovable automàticament. Ha d’especificar que la
rescissió ol contracte per part de qualsevol dels dos signants només pot fer-se si
prèviament hi ha hagut comunicació de la voluntat de rescissió almenys amb 6
mesos d’antelació a la data de finalització.
Ha d’especificar que si es rescindeix el contracte a instància del transportista
aquest estarà obligat a retirar i fer-se càrrec de la gallinassa de l’aviram existent a
la granja en el moment de la finalització de la vigència del contracte.

CONTROL PERIÒDIC:
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Cada sis anys, llevat que una normativa sectorial o altres declaracions o controls sectorials preceptius
que li siguin d’aplicació regulin un altre termini, sens perjudici que l’ordenança municipal estableixi que
sigui innecessari efectuar controls periòdics per aquesta tipologia d’activitat.
En el control periòdic es comprovarà l’adequació permanent de l’activitat als requeriments legals
aplicables i, específicament, als requeriments fixats a la llicència ambiental, amb la incorporació de les
modificacions no substancials.
Els controls hauran de ser realitzats o verificats per una entitat collaboradora de l’Administració
degudament acreditada, llevat que en la llicència ambiental l’Ajuntament encomani els controls als serveis
tècnics municipals.
Les llicències ambientals estaran subjectes a les renovacions periòdiques que en el seu cas determini la
legislació en matèria d’aigua, aire, o residus, sens perjudici de la revisió d’ofici d’acord als supòsits
recollits a l’article 62.4 de la L20/2009.

SEGON:
Determinar que la present llicència s’atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incòrrer els
beneficiaris en l’exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer el titular de la
llicència ambiental atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
QUART:
Notificar el present acord a l’interessat i a l’Oficina de Gestió
Ambiental Unificada (avui, Oficina de Medi Ambient) del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, SSTT a les Terres de l’Ebre,
respectivament.

Sol·licitud de l’empresa “Avigan Terralta, S.A.” (Exp. 3/2007).

L’empresa “Avigan Terralta, S.A.” va sol·licitar a l’Ajuntament llicència ambiental
per una explotació ramadera de 9.000 gallines reproductores lleugeres,
emplaçada a la Ctra. de Vilalba, s/núm. Polígon 11, Parcel·la 153, TM de
Gandesa, -Granja Avigan Aves (Creu Coberta)-, amb marca oficial 314 CT,
seguint el procés d’adequació ambiental establert al Decret 50/2005, de 29 de
març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés
d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer i de
modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.
L’activitat figura inclosa a l’annex II.1 apartat 11, subapartat 1a) aus de corral,
del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
modificat pel Decret
143/2003, de 10 de juny, sotmesa al règim de llicència ambiental.
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De conformitat amb el que estableix l’article 5.2c) del Decret 50/2005, de 29
de març, l’Ajuntament va trametre a l’OGAU de la Delegació Territorial de Medi
Ambient de la Generalitat una còpia de la documentació presentada a fi que
informés sobre els aspectes ambientals de l’activitat que són de la seva
competència.
En data 3 de febrer de 2011, l’OGAU va elaborar un informe integrat de
caràcter favorable, si bé condicionat al compliment de les condicions que
s’estableixen al mateix informe per al funcionament de l’activitat.
En compliment del que determina l’article 5.2b) del Decret 50/2005, la
sol·licitud de llicència ambiental de referència es va sotmetre al tràmit
d’informació pública i veïnal durant un termini de vint (20) dies, durant el qual
no es va presentar cap tipus de reclamació.
De conformitat amb el que estableix l’article 5.2d) del Decret abans esmentat,
l’Ajuntament Ple en sessió de data 19.04.2011 va formular la proposta de
resolució de l’expedient d’activitat núm. 3/2007, incoat a instància de
l’empresa “Avigan Terralta, S.A.”, en el sentit d’atorgar a la peticionària la
llicència ambiental sol·licitada amb les condicions que consten al mateix acord.
La proposta de resolució de l’expedient va ser notificada al sol·licitant i
comunicada a l’OGAU del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, respectivament, a fi que en el termini màxim de deu
(10) poguessin presentar davant l’Ajuntament
les al·legacions que
consideressin convenients.
Atès que cap de les dues parts ha presentat cap tipus d’al·legació;
Atès que l’actual Llei 20/2009, de 4 de desembre no deroga la Llei 4/2004, per
la qual cosa aquesta serà d’aplicació als expedients que s’han de resoldre
seguint el procés d’adequació ambiental abans esmentat, com és en aquest
cas;
De conformitat amb el que determina l’article 5.2f) i g) del Decret 50/2005, de
29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del
procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Resoldre l’expedient d’activitat núm. 3/2007, incoat a instància de
l’empresa “Avigan Terralta, S.A.”, amb CIF A43014711, en el sentit d’atorgar a
la peticionària llicència ambiental per una explotació ramadera de 9.000
gallines reproductores lleugeres, emplaçada a la Ctra. de Vilalba, s/núm.,
Polígon 11, Parcel·la 153, TM de Gandesa, -Granja Avigan Aves (Creu
Coberta)-,
amb marca oficial 314 CT,
subjecte al compliment de les
següents condicions:
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1.1 CONDICIONS PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT
1.1.1 Condicions addicionals al programa de correccions per a l’exercici de l’activitat:

▪ En l’avaluació ambiental s’indica que s’utilitza encenalls de fusta per al jaç dels animals.

En el
control específic s’haurà de comprovar que no s’utilitzen residus de fusta per al faç dels animals o bé que
es disposa de la declaració de subproducte.

▪ S’haurà de verificar l’existència de la pòlissa d’assegurança que cobreixi la totalitat dels animals
de l’explotació.
•

Atès que l’empresa Rafael Ibañez Cabedo no és un gestor autoritzat per la seva comunitat
autònoma i es considera una gestió en el marc agrari de la Comunitat Autònoma de València,
caldrà detallar la relació de parcelles o entitats de la Comunitat Autònoma de València on es
destinen les dejeccions ramaderes. En cas de portar les dejeccions a una entitat, caldrà aportar
en el termini de 4 mesos:
-

Una declaració escrita signada per l’empresa agrària de destinació on es manifesti
l’acceptació de la quantitat de gallinassa produïda per l’explotació ramadera. En aquest
escrit han d’aparèixer identificats el transportista i la granja d’origen de la gallinassa.

-

Un contracte amb una empresa transportista autoritzada, signat per ambdues parts
(ramader i transportista), que substitueixi o complementi el certificat del transportista
actualment aportat i que reuneixi les següents característiques:
o
o
o
o

o

Ha de preveure que retira la totalitat de la gallinassa produïda a l’explotació de
marca oficial 314 CT.
Ha de concretar que la freqüència de recollida serà al final del cicle productiu en el
sistema “tot dins – tot fora”.
Ha d’indicar l’empresa agrària de destinació i, si és el cas, les parcelles d’aplicació.
Ha de ser plurianual o anual renovable automàticament. Ha d’especificar que la
rescissió del contracte per part de qualsevol dels dos signants només pot fer-se si
prèviament hi ha hagut comunicació de la voluntat de rescissió almenys amb 6
mesos d’antelació a la data de finalització.
Ha d’especificar que si es rescindeix el contracte a instància del transportista
aquest estarà obligat a retirar i fer-se càrrec de la gallinassa de l’aviram existent a
la granja en el moment de finalització de la vigència del contracte.

1.1.2 Condicions addicionals de gestió per a l’exercici de l’activitat
Gestió d’aigües residuals
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•

Les aigües sanitàries i de neteja s’han de gestionar amb les dejeccions ramaderes.

•

No s’autoritza cap abocament d’aigües residuals.

•

L’explotació haurà d’adoptar les mesures necessàries per tal que les aigües pluvials no entrin en
contacte amb elements contaminants (fems, deixalles, pinsos, dejeccions, etc.) i pugui afectar al
medi hídric.

•

En cas que l’activitat es trobi en zona de policia, caldrà que disposi de la corresponent
autorització.

•

En cas que l’establiment s’abasteixi d’aigua procedent de fonts pròpies haurà d’acreditar la
inscripció de l’aprofitament al Registre d’Aigües, i si no es disposa de la corresponent
acreditació, haurà de sollicitar-ne el dret, d’acord amb l’article 52 i concordants del text refós de
la Llei d’Aigües, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

Gestió de les dejeccions ramaderes
•

Les installacions per a l’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes han de ser estanques,
de tal manera que el seu contingut no pugui sortir de l’interior, i han d’estar construïdes de tal
forma que s’eviti l’entrada de les aigües, pluvials netes, d’escolament superficial.

•

La neteja de les installacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d’aigua utilitzada i la
freqüència permetin reduir la quantitat d’aigües brutes generades.

•

Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l’activitat, les aigües de neteja
de les edificacions, i les aigües residuals sanitàries, s’hauran d’aconduir fins el sistema
d’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes (el dimensionament del qual haurà de
contemplar l’entrada d’aquestes aigües).

•

S’adoptaran les mesures de seguretat adients per tal d’evitar vessaments accidentals durant les
operacions d’extracció de les dejeccions i de les aigües residuals dels sistemes
d’emmagatzematge.

•

Els criteris per a la mesura de la capacitat d’emmagatzematge són els que figuren a la instrucció
tècnica IT-210 (“Criteris per a la mesura de capacitat d’emmagatzematge de dejeccions en una
explotació ramadera”), disponible a la pàgina web:
www.gencat.cat/dmah>Inici>Àmbits d’actuació>Empresa i avaluació ambiental>Prevenció i
control d’activitats>La Llei de prevenció i control ambiental d’activitats>Oficina d’Acreditació
d’Entitats Collaboradores>Criteris tècnics d’actuació de les entitat collaboradores.

• Els sistemes d’emmagatzematge hauran d’estar construïts, mantinguts i explotats de manera que
s’eviti qualsevol fuita ja sigui per lixiviació, percolació o sobreeiximent.
• En les zones no designades com a vulnerables pel Decret 283/1998, el Decret 476/2004 i l’Acord
de Govern 128/2009, la quantitat màxima de nitrogen procedent dels fems i altres materials
orgànics a aplicar és la que s’estableix a l’article 24 del Decret 136/2009.
• L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes en aquelles zones que no es van designar
vulnerables pel Decret 283/1998, el Decret 476/2004 i l’Acord de Govern 128/2009 es farà
respectant al màxim les recomanacions del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el
nitrogen (Ordre de 22 d’octubre de 1998).
• El mètode d’aplicació dels fertilitzants nitrogenats, tant en zona vulnerables com fora de les
zones vulnerables, es farà d’acord amb l’article 8 del Decret 136, tenint en compte el que disposa
als articles 9 i 10 de l’esmentat Decret, sobre l’aplicació dels fertilitzants en terrenys de fort
pendent i l’aplicació en terrenys entollats, inundables, gelats o nevats.
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• En l’aplicació agrícola dels fertilitzants caldrà respectar les distàncies i terminis màxims
d’incorporació de fertilitzants al sòl fixats a la Secció 2 del Decret 136/2009. També caldrà tenir
en compte les possibles restriccions en l’aplicació de fertilitzants a l’entorn de captacions d’aigua
subterrània destinada a consum humà derivades de l’article 32 del mateix Decret.
• L’aplicació agrícola de les dejeccions a la base agrícola aportada de la Comunitat Autònoma de
València es farà d’acord amb la normativa de la comunitat autònoma de destí.
• El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per a la
correcta gestió de les dejeccions ramaderes, especialment davant situacions imprevistes o
excepcionals.
• En cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions caldrà atenir-se al que es disposa als
apartats 6, 7 i 8 de l’article 21 del Decret 136/2009.
• El titular de l’explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de les dejeccions
ramaderes, que es pot obtenir a les Oficines Comarcals del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural o bé a la pàgina web:
http://www.gencat.cat/dar> Ramaderia. Sanitat Animal>Gestió de dejeccions ramaderes i fertilitzants
nitrogenats>Impresos i models.
• Anualment s’entregarà al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural una còpia informatitzada del contingut d’aquest Llibre de gestió, que contindrà les
quantitats efectivament lliurades i les diferents destinacions, així com els albarans d’entrega
degudament diligenciats al transportista autoritzat.
• En els controls periòdics s’haurà de comprovar:
-

El correcte estat de manteniment i funcionament del sistema d’emmagatzematge de les
dejeccions i si escau, del sistema de tractament de les dejeccions.
El llibre de gestió de les dejeccions ramaderes degudament emplenat, tot indicant les
quantitats efectivament lliurades al transportista autoritzat, les dates de lliurament i la seva
destinació. Els albarans d’entrega degudament diligenciats al transportista autoritzat
s’inclouran al llibre de gestió.

Bioseguretat
Ha d’actualitzar el registre i el full de dades del llibre d’explotació ramadera (LER) al DAAM per la
capacitat real de l’explotació. El contracte de recollida de cadàvers per un gestor autoritzat també s’ha
d’actualitzar per la capacitat real de l’explotació.
Així mateix i degut a què la distància entre aquesta explotació de multiplicació i altres explotacions
avícoles és inferior als 1.000 metres, s’han de complir en tot moment les mesures de benestar animal,
així com les de bioseguretat establertes per la legislació vigent per evitar la difusió de malalties.
Gestió de residus
• Gestió d’animals morts. La gestió s’efectuarà mitjançant un gestor autoritzat, tenint en comptes les
següents condicions:
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-

•

El contenidor haurà d’estar tapat.
El contenidor s’haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida.
El contenidor i el seu entorn s’haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció.
En produir-se una baixa caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
En el cas d’existència de fossa de cadàvers fora d’ús, la gestió dels animals morts no es
podrà efectuar mitjançant aquesta, d’acord amb el Reglament 1774/2002 en el qual
s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats al
consum humà.

Gestió dels residus agroquímics:
-

•

L’emmagatzematge dels residus agroquímics s’efectuarà en recipients tancats.
El temps màxim d’emmagatzematge d’aquests residus no superarà els sis mesos.
La gestió d’aquests residus es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la
seva recollida, es podran utilitzar els serveis d’associacions o de distribuïdors de productes
zoosanitaris.
En els controls periòdics s’haurà de comprovar:

-

La disponibilitat i vigència del contracte o pòlissa d’assegurança per la recollida i tractament
d’animals morts.
En el cas d’existència de fossa de cadàvers, que estigui fora d’ús.
Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de residus
agroquímics i d’animals morts, són les previstes i es troben en bon estat d’ús.
El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge de residus.

1.2 MESURES DE CONTROL
Atenent a la seva classificació a l’annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, l’establiment haurà de dur a terme els controls que s’estableixen a continuació
i en els terminis que s’especifiquen:
CONTROL ESPECÍFIC: en el termini de 6 mesos des de la data de concessió de la llicència caldrà
comprovar exclusivament els següents punts:
▪ En el termini de 15 dies de la data de concessió de la llicència ambiental, modificació del Llibre de
l’Explotació Ramadera (LER) per a adequar-lo a la capacitat per la que s’atorga la llicència ambiental.
▪ S’han de complir en tot moment les mesures de benestar animal, així com les de bioseguretat
establertes per la legislació vigent per evitar la difusió de malalties.
•

Que no s’utilitzen residus de fusta com a jaç per als animals o que es disposa de la corresponent
declaració de subproducte.

•

En el termini d’un mes des de la data de concessió de la llicència, es disposa d’una pòlissa
d’assegurança que cobreixi la totalitat dels animals de l’explotació..

•

Atès que l’empresa Rafael Ibañez Cabedo no és gestor autoritzat per la seva comunitat autònoma i
es considera una gestió en el marc agrari en la Comunitat Autònoma de València, caldrà detallar la
relació de parcelles o entitats de la Comunitat Autònoma de València on es destinen les dejeccions
ramaderes. En cas de portar les dejeccions a una entitat, caldrà aportar en el termini de 4 mesos:
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-

Una declaració escrita signada per l’empresa agrària de destinació on es manifesti
l’acceptació de la quantitat de gallinassa produïda per l’explotació ramadera. En aquest
escrit han d’aparèixer identificats el transportista i la granja d’origen de la gallinassa.

-

Un contracte amb una empresa transportista autoritzada, signat per ambdues parts
(ramader i transportista), que substitueixi o complementi al certificat del transportista
actualment aportat i que reuneixi les següents característiques:
o
o
o
o

o

Ha de preveure que retira la totalitat de la gallinassa produïda a l’explotació de
marca oficial 314 CT.
Ha de concretar que la freqüència de recollida serà al final del cicle productiu en
el sistema “tot dins – tot fora”.
Ha d’indicar l’empresa agrària de destinació i, si és el cas, les parcelles
d’aplicació.
Ha de ser plurianual o anual renovable automàticament. Ha d’especificar que la
rescissió ol contracte per part de qualsevol dels dos signants només pot fer-se si
prèviament hi ha hagut comunicació de la voluntat de rescissió almenys amb 6
mesos d’antelació a la data de finalització.
Ha d’especificar que si es rescindeix el contracte a instància del transportista
aquest estarà obligat a retirar i fer-se càrrec de la gallinassa de l’aviram existent a
la granja en el moment de la finalització de la vigència del contracte.

CONTROL PERIÒDIC:
Cada sis anys, llevat que una normativa sectorial o altres declaracions o controls sectorials preceptius
que li siguin d’aplicació regulin un altre termini, sens perjudici que l’ordenança municipal estableixi que
sigui innecessari efectuar controls periòdics per aquesta tipologia d’activitat.
En el control periòdic es comprovarà l’adequació permanent de l’activitat als requeriments legals
aplicables i, específicament, als requeriments fixats a la llicència ambiental, amb la incorporació de les
modificacions no substancials.
Els controls hauran de ser realitzats o verificats per una entitat collaboradora de l’Administració
degudament acreditada, llevat que en la llicència ambiental l’Ajuntament encomani els controls als serveis
tècnics municipals.
Les llicències ambientals estaran subjectes a les renovacions periòdiques que en el seu cas determini la
legislació en matèria d’aigua, aire, o residus, sens perjudici de la revisió d’ofici d’acord als supòsits
recollits a l’article 62.4 de la L20/2009.

SEGON:
Determinar que la present llicència s’atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incòrrer els
beneficiaris en l’exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer el titular de la
llicència ambiental atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
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QUART:
Notificar el present acord a l’interessat i a l’Oficina de Gestió
Ambiental Unificada (avui, Oficina de Medi Ambient) del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, SSTT a les Terres de l’Ebre,
respectivament.

Sol·licitud de l’empresa “Avigan Terralta, S.A.” (Exp. 4/2007).

L’empresa “Avigan Terralta, S.A.” va sol·licitar a l’Ajuntament llicència ambiental
per una explotació ramadera de 25.000 gallines lleugeres de reproducció,
emplaçada a la Partida Carrubes,
Polígon 15, Parcel·la 230, TM de
Gandesa, -Granja Fonteta-, amb marca oficial 314 CX,
seguint el procés
d’adequació ambiental establert al Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es
desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les
activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer i de modificació del Decret
220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.
L’activitat figura inclosa a l’annex II.1 apartat 11, subapartat 1a) aus de corral,
del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
modificat pel Decret
143/2003, de 10 de juny, sotmesa al règim de llicència ambiental.
De conformitat amb el que estableix l’article 5.2c) del Decret 50/2005, de 29
de març, l’Ajuntament va trametre a l’OGAU de la Delegació Territorial de Medi
Ambient de la Generalitat una còpia de la documentació presentada a fi que
informés sobre els aspectes ambientals de l’activitat que són de la seva
competència.
En data 3 de febrer de 2011, l’OGAU va elaborar un informe integrat de
caràcter favorable, si bé condicionat al compliment de les condicions que
s’estableixen al mateix informe per al funcionament de l’activitat.
En compliment del que determina l’article 5.2b) del Decret 50/2005, la
sol·licitud de llicència ambiental de referència es va sotmetre al tràmit
d’informació pública i veïnal durant un termini de vint (20) dies, durant el qual
no es va presentar cap tipus de reclamació.
De conformitat amb el que estableix l’article 5.2d) del Decret abans esmentat,
l’Ajuntament Ple en sessió de data 19.04.2011 va formular la proposta de
resolució de l’expedient d’activitat núm. 4/2007, incoat a instància de
l’empresa “Avigan Terralta, S.A.”, en el sentit d’atorgar a la peticionària la
llicència ambiental sol·licitada amb les condicions que consten al mateix acord.
La proposta de resolució de l’expedient va ser notificada al sol·licitant i
comunicada a l’OGAU del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, respectivament, a fi que en el termini màxim de deu
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(10) poguessin presentar
consideressin convenients.

davant

l’Ajuntament

les

al·legacions

que

Atès que cap de les dues parts ha presentat cap tipus d’al·legació;
Atès que l’actual Llei 20/2009, de 4 de desembre no deroga la Llei 4/2004, per
la qual cosa aquesta serà d’aplicació als expedients que s’han de resoldre
seguint el procés d’adequació ambiental abans esmentat, com és en aquest
cas;
De conformitat amb el que determina l’article 5.2f) i g) del Decret 50/2005, de
29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del
procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Resoldre l’expedient d’activitat núm. 4/2007, incoat a instància de
l’empresa “Avigan Terralta, S.A.”, amb CIF A43014711, en el sentit d’atorgar a
la peticionària llicència ambiental per una explotació ramadera de 25.000
gallines lleugeres de reproducció, emplaçada a la Partida Carrubes, Polígon
15, Parcel·la 230, TM de Gandesa, -Granja Fonteta-, amb marca oficial 314
CX, subjecte al compliment de les següents condicions:
1.1 CONDICIONS PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT
1.1.1 Condicions addicionals al programa de correccions per a l’exercici de l’activitat:
▪ Caldrà que en la primera visita de control des de la concessió de la llicència s’installin 2 boques
de 25 mm i mànega de 25 mm, suficient per cobrir el perímetre del recinte de l’explotació.

▪ En l’avaluació ambiental s’indica que s’utilitza encenalls per al jaç dels animals.
En el control
específic s’haurà de comprovar que no s’utilitzen residus de fusta per al faç dels animals o bé que es
disposa de la declaració de subproducte.
▪ S’haurà de verificar l’existència de la pòlissa d’assegurança que cobreixi la totalitat dels animals
de l’explotació.
▪ El titular haurà d’aportar una declaració escrita signada per l’empresa agrària de destinació on es
manifesti l’acceptació de la quantitat de gallinassa produïda per l’explotació ramadera. En aquest escrit
han d’aparèixer identificats el transportista i la granja d’origen de la gallinassa
▪ El titular haurà d’aportar un contracte amb una empresa transportista autoritzada, signat per
ambdues parts (ramader i transportista), que substitueixi o complementi el certificat del transportista
actualment aportat.
1.1.2 Condicions addicionals de gestió per a l’exercici de l’activitat:
Gestió d’aigües residuals
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•

Les aigües sanitàries i de neteja s’han de gestionar amb les dejeccions ramaderes.

•

No s’autoritza cap abocament d’aigües residuals.

•

L’explotació haurà d’adoptar les mesures necessàries per tal que les aigües pluvials no entrin en
contacte amb elements contaminants (fems, deixalles, pinsos, dejeccions, etc.) i pugui afectar al
medi hídric.

•

En cas que l’activitat es trobi en zona de policia, caldrà que disposi de la corresponent
autorització.

•

El titular haurà d’acreditar la inscripció de l’aprofitament al Registre d’Aigües, i si no es disposa
de la corresponent acreditació, haurà de sollicitar-ne el dret, d’acord amb l’article 52 i
concordants del text refós de la Llei d’Aigües, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20
de juliol.

Gestió de les dejeccions ramaderes
•

Les installacions per a l’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes han de ser estanques,
de tal manera que el seu contingut no pugui sortir de l’interior, i han d’estar construïdes de tal
forma que s’eviti l’entrada de les aigües, pluvials netes, d’escolament superficial.

•

La neteja de les installacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d’aigua utilitzada i la
freqüència permetin reduir la quantitat d’aigües brutes generades.

•

Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l’activitat, les aigües de neteja
de les edificacions, i les aigües residuals sanitàries, s’hauran d’aconduir fins el sistema
d’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes (el dimensionament del qual haurà de
contemplar l’entrada d’aquestes aigües).

•

S’adoptaran les mesures de seguretat adients per tal d’evitar vessaments accidentals durant les
operacions d’extracció de les dejeccions i de les aigües residuals dels sistemes
d’emmagatzematge.

•

Els criteris per a la mesura de la capacitat d’emmagatzematge són els que figuren a la instrucció
tècnica IT-210 (“Criteris per a la mesura de capacitat d’emmagatzematge de dejeccions en una
explotació ramadera”), disponible a la pàgina web:
http://www.mediambient.gencat.cat/cat/empreses/OAEC/docs/acreditacio/inst_tecniques/crit_esp
ecifics/it210.pdf.

• Els sistemes d’emmagatzematge hauran d’estar construïts, mantinguts i explotats de manera que
s’eviti qualsevol fuita ja sigui per lixiviació, percolació o sobreeiximent.
• L’aplicació agrícola de les dejeccions a la base agrícola aportada de la Comunitat Autònoma de
València es farà d’acord amb la normativa de la comunitat autònoma de destí.
• El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per a la
correcta gestió de les dejeccions ramaderes, especialment davant situacions imprevistes o
excepcionals.
• En cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions caldrà atenir-se al que es disposa als
apartats 6, 7 i 8 de l’article 21 del Decret 136/2009.
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• El titular de l’explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de les dejeccions
ramaderes, que es pot obtenir a les Oficines Comarcals del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural o bé a la pàgina web:
http://www.gencat.cat/dar> Ramaderia. Sanitat Animal>Gestió de dejeccions ramaderes i
fertilitzants nitrogenats>Impresos i models.
• Anualment s’entregarà al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural una còpia informatitzada del contingut d’aquest Llibre de gestió, que contindrà les
quantitats efectivament lliurades i les diferents destinacions, així com els albarans d’entrega
degudament diligenciats al transportista autoritzat.
• En els controls periòdics s’haurà de comprovar:
El correcte estat de manteniment i funcionament del sistema d’emmagatzematge de les
dejeccions i del sistema de tractament de les dejeccions.
El llibre de gestió de les dejeccions ramaderes degudament emplenat, tot indicant les
quantitats efectivament lliurades al transportista autoritzat, les dates de lliurament i la seva
destinació. Els albarans d’entrega degudament diligenciats al transportista autoritzat
s’inclouran al llibre de gestió.

-

Bioseguretat
L’explotació haurà de complir en tot moment amb les mesures de benestar animal, així com les de
bioseguretat establertes per la legislació vigent per evitar la difusió de malalties.
Gestió de residus
• Gestió d’animals morts. La gestió s’efectuarà mitjançant un gestor autoritzat, tenint en compte les
següents condicions:
-

El contenidor haurà d’estar tapat.
El contenidor s’haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida.
El contenidor i el seu entorn s’haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció.
En produir-se una baixa caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
En el cas d’existència de fossa de cadàvers fora d’ús, la gestió dels animals morts no es
podrà efectuar mitjançant aquesta, d’acord amb el Reglament 1774/2002 en el qual
s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats al
consum humà.

•
Gestió dels residus agroquímics:
compte les condicions següents:
-

•
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La gestió dels residus agroquímics s’efectuarà tenint en

L’emmagatzematge dels residus agroquímics s’efectuarà en recipients tancats.
El temps màxim d’emmagatzematge d’aquests residus no superarà els sis mesos.
La gestió d’aquests residus es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la
seva recollida, es podran utilitzar els serveis d’associacions o de distribuïdors de productes
zoosanitaris.
En els controls periòdics, en particular, s’haurà de comprovar el següent:

-

La disponibilitat i vigència del contracte o pòlissa d’assegurança per la recollida i tractament
d’animals morts.
En el cas d’existència de fossa de cadàvers, que estigui fora d’ús.
Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de residus
agroquímics i d’animals morts, són les previstes i es troben en bon estat d’ús.
El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge de residus.

1.2 MESURES DE CONTROL
Atenent a la seva classificació a l’annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, l’establiment haurà de dur a terme els controls que s’estableixen a continuació
i en els terminis que s’especifiquen:
CONTROL ESPECÍFIC: en el termini de 6 mesos des de la data de concessió de la llicència per verificar
que s’han dut a terme les mesures correctores proposades en el programa de correcció presentat i les
addicionals fixades en l’apartat 1.1 de l’annex I d’aquest informe i que es detallen a continuació:
En el termini de 15 dies de la data de concessió de la llicència ambiental, modificació del Llibre de
l’Explotació Ramadera (LER) per a adequar-lo a la capacitat per la que s’atorga la llicència ambiental.

▪

•

Acreditar la inscripció de l’aprofitament al Registre d’Aigües, i si no es disposa de la corresponent
acreditació, haurà de sol.licitar-ne el dret, d’acord amb l’article 52 i concordants del text refós de la
Llei d’Aigües, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

•

Instal.lació de dus boques de 25 mm i de mànega de 25 mm, suficient per cobrir el perímetre del
seu recinte de cara a la prevenció d’incendis forestals

•

Comprovar que no s’utilitzen residus de fusta com a jaç per als animals o que es disposa de la
corresponent declaració de subproducte.

•

En el termini d’un mes des de la data de concessió de la llicència ambiental, disposa de la pòlissa
d’assegurança que cobreixi la totalitat dels animals de l’explotació.

•

En el termini de 4 mesos des de la data de concessió de la llicència ambiental, disposa d’una
declaració escrita signada per l’empresa agrària de destinació on es manifesti l’acceptació de la
quantitat de gallinassa produïda per l’explotació ramadera. En aquest escrit han d’aparèixer
identificats el transportista i la granja d’origen de la gallinassa.
-

En el termini de 4 mesos des de la data de concessió de la llicència ambiental, disposa
d’un contracte amb una empresa transportista autoritzada, signat per ambdues parts
(ramader i transportista), que substitueixi o complementi al certificat del transportista
actualment aportat i que reuneixi les següents característiques:
o
o
o
o
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Ha de preveure que retira la totalitat de la gallinassa produïda a l’explotació de
marca oficial 314 CX.
Ha de concretar que la freqüència de recollida serà al final del cicle productiu en
el sistema “tot dins – tot fora”.
Ha d’indicar l’empresa agrària de destinació i, si és el cas, les parcelles
d’aplicació.
Ha de ser plurianual o anual renovable automàticament. Ha d’especificar que la
rescissió del contracte per part de qualsevol dels dos signants només pot fer-se si

prèviament hi ha hagut comunicació de la voluntat de rescissió almenys amb 6 mesos
d’antelació a la data de finalització.
o Ha d’especificar que si es rescindeix el contracte a instància del transportista
aquest estarà obligat a retirar i fer-se càrrec de la gallinassa de l’aviram existent a
la granja en el moment de la finalització de la vigència del contracte.
•

Comprovar el correcte sistema d’emmagatzematge en les pròpies instal.lacions, així com la
correcta gestió dels següents residus: embalatges plàstics, papers i cartrons (cal tenir en
compte que tots el residus s’han de gestionar a través de gestors de residus autoritzats).

CONTROL PERIÒDIC:
Cada sis anys, llevat que una normativa sectorial o altres declaracions o controls sectorials preceptius
que li siguin d’aplicació regulin un altre termini, sens perjudici que l’ordenança municipal estableixi que
sigui innecessari efectuar controls periòdics per aquesta tipologia d’activitat.
En el control periòdic es comprovarà l’adequació permanent de l’activitat als requeriments legals
aplicables i, específicament, als requeriments fixats a la llicència ambiental, amb la incorporació de les
modificacions no substancials.
Els controls hauran de ser realitzats o verificats per una entitat collaboradora de l’Administració
degudament acreditada, llevat que en la llicència ambiental l’Ajuntament encomani els controls als serveis
tècnics municipals.
Les llicències ambientals estaran subjectes a les renovacions periòdiques que en el seu cas determini la
legislació en matèria d’aigua, aire, o residus, sens perjudici de la revisió d’ofici d’acord als supòsits
recollits a l’article 62.4 de la L20/2009.

SEGON:
Determinar que la present llicència s’atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l’exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer el titular de la
llicència ambiental atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
QUART:
Notificar el present acord a l’interessat i a l’Oficina de Gestió
Ambiental Unificada (avui, Oficina de Medi Ambient) del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, SSTT a les Terres de l’Ebre,
respectivament.

Sol·licitud de l’empresa “Avigan Terralta, S.A.” (Exp. 5/2007).

L’empresa “Avigan Terralta, S.A.” va sol·licitar a l’Ajuntament llicència ambiental
per una explotació ramadera de 18.000 gallines reproductores lleugeres,
emplaçada al Polígon 13, Parcel·la 330, TM de Gandesa, -Granja Coll d’Ascó, amb marca oficial 314 CR, seguint el procés d’adequació ambiental establert
al Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de
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juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats existents a la Llei
3/1998, de 27 de febrer i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de
les dejeccions ramaderes.
L’activitat figura inclosa a l’annex II.1 apartat 11, subapartat 1a) aus de corral,
del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
modificat pel Decret
143/2003, de 10 de juny, sotmesa al règim de llicència ambiental.
De conformitat amb el que estableix l’article 5.2c) del Decret 50/2005, de 29
de març, l’Ajuntament va trametre a l’OGAU de la Delegació Territorial de Medi
Ambient de la Generalitat una còpia de la documentació presentada a fi que
informés sobre els aspectes ambientals de l’activitat que són de la seva
competència.
En data 3 de febrer de 2011, l’OGAU va elaborar un informe integrat de
caràcter favorable, si bé condicionat al compliment de les condicions que
s’estableixen al mateix informe per al funcionament de l’activitat.
En compliment del que determina l’article 5.2b) del Decret 50/2005, la
sol·licitud de llicència ambiental de referència es va sotmetre al tràmit
d’informació pública i veïnal durant un termini de vint (20) dies, durant el qual
no es va presentar cap tipus de reclamació.
De conformitat amb el que estableix l’article 5.2d) del Decret abans esmentat,
l’Ajuntament Ple en sessió de data 19.04.2011 va formular la proposta de
resolució de l’expedient d’activitat núm. 5/2007, incoat a instància de
l’empresa “Avigan Terralta, S.A.”, en el sentit d’atorgar a la peticionària la
llicència ambiental sol·licitada amb les condicions que consten al mateix acord.
La proposta de resolució de l’expedient va ser notificada al sol·licitant i
comunicada a l’OGAU del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, respectivament, a fi que en el termini màxim de deu
(10) poguessin presentar davant l’Ajuntament
les al·legacions que
consideressin convenients.
Atès que cap de les dues parts ha presentat cap tipus d’al·legació;
Atès que l’actual Llei 20/2009, de 4 de desembre no deroga la Llei 4/2004, per
la qual cosa aquesta serà d’aplicació als expedients que s’han de resoldre
seguint el procés d’adequació ambiental abans esmentat, com és en aquest
cas;
De conformitat amb el que determina l’article 5.2f) i g) del Decret 50/2005, de
29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del
procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Resoldre l’expedient d’activitat núm. 5/2007, incoat a instància de
l’empresa “Avigan Terralta, S.A.”, amb CIF A43014711, en el sentit d’atorgar a
la peticionària llicència ambiental per una explotació ramadera de 18.000
gallines reproductores lleugeres, emplaçada al Polígon 13, Parcel·la 330, TM
de Gandesa, -Granja Coll d’Ascó-, amb marca oficial 314 CR, subjecte al
compliment de les següents condicions:
1.1 CONDICIONS PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT
1.1.1 Condicions addicionals al programa de correccions per a l’exercici de l’activitat:

▪ En l’avaluació ambiental s’indica que s’utilitza encenalls de fusta per al jaç dels animals.
En el
control específic s’haurà de comprovar que no s’utilitzen residus de fusta per al faç dels animals o bé que
es disposa de la declaració de subproducte.
▪ S’haurà de verificar l’existència de la pòlissa d’assegurança que cobreixi la totalitat dels animals
de l’explotació.
•

Atès que l’empresa Rafael Ibañez Cabedo no és un gestor autoritzat per la seva comunitat
autònoma i es considera una gestió en el marc agrari de la Comunitat Autònoma de València,
caldrà detallar la relació de parcelles o entitats de la Comunitat Autònoma de València on es
destinen les dejeccions ramaderes. En cas de portar les dejeccions a una entitat, caldrà aportar
en el termini de 4 mesos:
-

Una declaració escrita signada per l’empresa agrària de destinació on es manifesti
l’acceptació de la quantitat de gallinassa produïda per l’explotació ramadera. En aquest
escrit han d’aparèixer identificats el transportista i la granja d’origen de la gallinassa.

-

Un contracte amb una empresa transportista autoritzada, signat per ambdues parts
(ramader i transportista), que substitueixi o complementi al certificat del transportista
actualment aportat i que reuneixi les següents característiques:
o
o
o
o

o

Ha de preveure que retira la totalitat de la gallinassa produïda a l’explotació de
marca oficial 314 CR.
Ha de concretar que la freqüència de recollida serà al final del cicle productiu en el
sistema “tot dins – tot fora”.
Ha d’indicar l’empresa agrària de destinació i, si és el cas, les parcelles d’aplicació.
Ha de ser plurianual o anual renovable automàticament. Ha d’especificar que la
rescissió del contracte per part de qualsevol dels dos signants només pot fer-se si
prèviament hi ha hagut comunicació de la voluntat de rescissió almenys amb 6
mesos d’antelació a la data de finalització.
Ha d’especificar que si es rescindeix el contracte a instància del transportista
aquest estarà obligat a retirar i fer-se càrrec de la gallinassa de l’aviram existent a
la granja en el moment de finalització de la vigència del contracte.

1.1.2 Condicions addicionals de gestió per a l’exercici de l’activitat
Gestió d’aigües residuals
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•

Les aigües sanitàries i de neteja s’han de gestionar amb les dejeccions ramaderes.

•

No s’autoritza cap abocament d’aigües residuals.

•

L’explotació haurà d’adoptar les mesures necessàries per tal que les aigües pluvials no entrin en
contacte amb elements contaminants (fems, deixalles, pinsos, dejeccions, etc.) i pugui afectar al
medi hídric.

•

En cas que l’activitat es trobi en zona de policia, caldrà que disposi de la corresponent
autorització.

•

En cas que l’establiment s’abasteixi d’aigua procedent de fonts pròpies haurà d’acreditar la
inscripció de l’aprofitament al Registre d’Aigües, i si no es disposa de la corresponent
acreditació, haurà de sollicitar-ne el dret, d’acord amb l’article 52 i concordants del text refós de
la Llei d’Aigües, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

Gestió de les dejeccions ramaderes
•

Les installacions per a l’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes han de ser estanques,
de tal manera que el seu contingut no pugui sortir de l’interior, i han d’estar construïdes de tal
forma que s’eviti l’entrada de les aigües, pluvials netes, d’escolament superficial.

•

La neteja de les installacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d’aigua utilitzada i la
freqüència permetin reduir la quantitat d’aigües brutes generades.

•

Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l’activitat, les aigües de neteja
de les edificacions, i les aigües residuals sanitàries, s’hauran d’aconduir fins el sistema
d’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes (el dimensionament del qual haurà de
contemplar l’entrada d’aquestes aigües).
•

S’adoptaran les mesures de seguretat adients per tal d’evitar vessaments accidentals durant les
operacions d’extracció de les dejeccions i de les aigües residuals dels sistemes
d’emmagatzematge.

•

Els criteris per a la mesura de la capacitat d’emmagatzematge són els que figuren a la instrucció
tècnica IT-210 (“Criteris per a la mesura de capacitat d’emmagatzematge de dejeccions en una
explotació ramadera”), disponible a la pàgina web:
www.gencat.cat/dmah>Inici>Àmbits d’actuació>Empresa i avaluació ambiental>Prevenció i
control d’activitats>La Llei de prevenció i control ambiental d’activitats>Oficina d’Acreditació
d’Entitats Collaboradores>Criteris tècnics d’actuació de les entitat collaboradores.

• Els sistemes d’emmagatzematge hauran d’estar construïts, mantinguts i explotats de manera que
s’eviti qualsevol fuita ja sigui per lixiviació, percolació o sobreeiximent.
En les zones no designades com a vulnerables pel Decret 283/1998, el Decret 476/2004 i
l’Acord de Govern 128/2009, la quantitat màxima de nitrogen procedent dels fems i altres materials
orgànics a aplicar és la que s’estableix a l’article 24 del Decret 136/2009.

▪

• L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes en aquelles zones que no es van designar
vulnerables pel Decret 283/1998, el Decret 476/2004 i l’Acord de Govern 128/2009 es farà
respectant al màxim les recomanacions del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el
nitrogen (Ordre de 22 d’octubre de 1998).
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• El mètode d’aplicació dels fertilitzants nitrogenats, tant en zona vulnerables com fora de les
zones vulnerables, es farà d’acord amb l’article 8 del Decret 136, tenint en compte el que disposa
als articles 9 i 10 de l’esmentat Decret, sobre l’aplicació dels fertilitzants en terrenys de fort
pendent i l’aplicació en terrenys entollats, inundables, gelats o nevats.
• En l’aplicació agrícola dels fertilitzants caldrà respectar les distàncies i terminis màxims
d’incorporació de fertilitzants al sòl fixats a la Secció 2 del Decret 136/2009. També caldrà tenir
en compte les possibles restriccions en l’aplicació de fertilitzants a l’entorn de captacions d’aigua
subterrània destinada a consum humà derivades de l’article 32 del mateix Decret.
• L’aplicació agrícola de les dejeccions a la base agrícola aportada de la Comunitat Autònoma de
València es farà d’acord amb la normativa de la comunitat autònoma de destí.
• El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per a la
correcta gestió de les dejeccions ramaderes, especialment davant situacions imprevistes o
excepcionals.
• En cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions caldrà atenir-se al que es disposa als
apartats 6, 7 i 8 de l’article 21 del Decret 136/2009.
• El titular de l’explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de les dejeccions
ramaderes, que es pot obtenir a les Oficines Comarcals del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural o bé a la pàgina web:
http://www.gencat.cat/dar> Ramaderia. Sanitat Animal>Gestió de dejeccions ramaderes i
fertilitzants nitrogenats>Impresos i models.
• Anualment s’entregarà al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Alimentació i Medi
Natural una còpia informatitzada del contingut d’aquest Llibre de gestió, que contindrà les
quantitats efectivament lliurades i les diferents destinacions, així com els albarans d’entrega
degudament diligenciats al transportista autoritzat.
• En els controls periòdics s’haurà de comprovar:
-

El correcte estat de manteniment i funcionament del sistema d’emmagatzematge de les
dejeccions i si escau, del sistema de tractament de les dejeccions.
El llibre de gestió de les dejeccions ramaderes degudament emplenat, tot indicant les
quantitats efectivament lliurades al transportista autoritzat, les dates de lliurament i la seva
destinació. Els albarans d’entrega degudament diligenciats al transportista autoritzat
s’inclouran al llibre de gestió.

Bioseguretat
L’explotació ha d’actualitzar el registre i el full de dades del llibre d’explotacions ramaderes (LER) al
DAAM per la capacitat real de l’explotació. El contracte de recollida de cadàvers per un gestor autoritzat
també s’ha d’actualitzar per la capacitat real de l’explotació.
Gestió de residus
• Gestió d’animals morts. La gestió s’efectuarà mitjançant un gestor autoritzat, tenint en compte les
següents condicions:
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-

El contenidor haurà d’estar tapat.
El contenidor s’haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida.
El contenidor i el seu entorn s’haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció.
En produir-se una baixa caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
En el cas d’existència de fossa de cadàvers fora d’ús, la gestió dels animals morts no es
podrà efectuar mitjançant aquesta, d’acord amb el Reglament 1774/2002 en el qual
s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats al
consum humà.

•
Gestió dels residus agroquímics:
compte les condicions següents:
-

•

La gestió dels residus agroquímics s’efectuarà tenint en

L’emmagatzematge dels residus agroquímics s’efectuarà en recipients tancats.
El temps màxim d’emmagatzematge d’aquests residus no superarà els sis mesos.
La gestió d’aquests residus es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la
seva recollida, es podran utilitzar els serveis d’associacions o de distribuïdors de productes
zoosanitaris.
En els controls periòdics, en particular, s’haurà de comprovar el següent:

-

La disponibilitat i vigència del contracte o pòlissa d’assegurança per la recollida i tractament
d’animals morts.
En el cas d’existència de fossa de cadàvers, que estigui fora d’ús.
Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de residus
agroquímics i d’animals morts, són les previstes i es troben en bon estat d’ús.
El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge de residus.

1.2 MESURES DE CONTROL
Atenent a la seva classificació a l’annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, l’establiment haurà de dur a terme els controls que s’estableixen a continuació
i en els terminis que s’especifiquen:
CONTROL ESPECÍFIC: en el termini de 6 mesos des de la data de concessió de la llicència caldrà
comprovar exclusivament els següents punts:
▪
En el termini de 15 dies de la data de concessió de la llicència ambiental, modificació del Llibre de
l’Explotació Ramadera (LER) per a adequar-lo a la capacitat per la que s’atorga la llicència ambiental.
•

No s’utilitzen residus de fusta com a jaç per als animals o que es disposa de la corresponent
declaració de subproducte.

•

En el termini d’un mes des de la data de concessió de la llicència, es disposa d’una pòlissa
d’assegurança que cobreixi la totalitat dels animals de l’explotació

•

Atès que l’empresa Rafael Ibañez Cabedo no és gestor autoritzat per la seva comunitat autònoma i
es considera una gestió en el marc agrari en la Comunitat Autònoma de València, caldrà detallar la
relació de parcelles o entitats de la Comunitat Autònoma de València on es destinen les dejeccions
ramaderes. En cas de portar les dejeccions a una entitat, caldrà aportar en el termini de 4 mesos:
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-

Una declaració escrita signada per l’empresa agrària de destinació on es manifesti
l’acceptació de la quantitat de gallinassa produïda per l’explotació ramadera. En aquest
escrit han d’aparèixer identificats el transportista i la granja d’origen de la gallinassa.

-

Un contracte amb una empresa transportista autoritzada, signat per ambdues parts
(ramader i transportista), que substitueixi o complementi al certificat del transportista
actualment aportat i que reuneixi les següents característiques:
o
o
o
o

o

Ha de preveure que retira la totalitat de la gallinassa produïda a l’explotació de
marca oficial 314 CR.
Ha de concretar que la freqüència de recollida serà al final del cicle productiu en
el sistema “tot dins – tot fora”.
Ha d’indicar l’empresa agrària de destinació i, si és el cas, les parcelles
d’aplicació.
Ha de ser plurianual o anual renovable automàticament. Ha d’especificar que la
rescissió ol contracte per part de qualsevol dels dos signants només pot fer-se si
prèviament hi ha hagut comunicació de la voluntat de rescissió almenys amb 6
mesos d’antelació a la data de finalització.
Ha d’especificar que si es rescindeix el contracte a instància del transportista
aquest estarà obligat a retirar i fer-se càrrec de la gallinassa de l’aviram existent a
la granja en el moment de la finalització de la vigència del contracte.

CONTROL PERIÒDIC: Cada sis anys, llevat que una normativa sectorial o altres declaracions o controls
sectorials preceptius que li siguin d’aplicació regulin un altre termini, sens perjudici que l’ordenança
municipal estableixi que sigui innecessari efectuar controls periòdics per aquesta tipologia d’activitat.
En el control periòdic es comprovarà l’adequació permanent de l’activitat als requeriments legals
aplicables i, específicament, als requeriments fixats a la llicència ambiental, amb la incorporació de les
modificacions no substancials.
Els controls hauran de ser realitzats o verificats per una entitat collaboradora de l’Administració
degudament acreditada, llevat que en la llicència ambiental l’Ajuntament encomani els controls als serveis
tècnics municipals.
Les llicències ambientals estaran subjectes a les renovacions periòdiques que en el seu cas determini la
legislació en matèria d’aigua, aire, o residus, sens perjudici de la revisió d’ofici d’acord als supòsits
recollits a l’article 62.4 de la L20/2009.

SEGON:
Determinar que la present llicència s’atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l’exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer el titular de la
llicència ambiental atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
QUART:
Notificar el present acord a l’interessat i a l’Oficina de Gestió
Ambiental Unificada (avui, Oficina de Medi Ambient) del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, SSTT a les Terres de l’Ebre,
respectivament.
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Sol·licitud de l’empresa Reciclatges Celma, SL”” (Exp. 19/2010).
L’empresa “Reciclatges Celma, SL” ha sol·licitat a l’Ajuntament llicència
ambiental per una activitat de selecció i reducció de volum de material
reciclable, a emplaçar a la parcel·la 17 del Polígon Industrial “la Plana”, TM de
Gandesa.
Segons l'informe emès pel Tècnic Municipal, l'activitat de referència està
inclosa a l'annex II,
apartat 10, subapartat 10.2, “centres de recollida i
transferència de residus perillosos, amb una capacitat de fins a 30 tones per
dia” de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
les activitats, sotmesa al règim de llicència ambiental.
Per altra part, segons consta al mateix informe, l'activitat projectada 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, sector industrial.
En compliment del que determina l'article 38.3 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.
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.
En data 18 de maig de 2011 la Ponència Ambiental del Consell Comarcal ha
emès un informe integrat de caràcter favorable sobre els aspectes de la seva
competència, condicionat a què es compleixin les mesures correctores que es
relacionen al mateix informe.
D’acord amb el que disposa l'article 41 de la Llei abans esmentada, la sol·licitud
i documentació que l'acompanya s’ha sotmès a informació púbica durant un
termini de trenta (30) dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona núm. 116 de data 20.05.2011 i en el tauler d’anuncis
de la Casa Consistorial, respectivament.
Simultàniament s’ha sotmès a
informació veïnal durant un termini de deu (10) dies.
Ni durant el tràmit d’informació pública ni durant el tràmit d’informació veïnal va
presentar-se cap reclamació.
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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, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Formular la proposta de resolució de l'expedient d'activitat núm.
19/2010, incoat a instància de l’empresa “Reciclatges Celma, SL”, amb CIF B55532154, en el sentit d’atorgar a la peticionària llicència ambiental per una
activitat de selecció i reducció de volum de material reciclable, a emplaçar a la
parcel·la 17 del Polígon Industrial “la Plana” de Gandesa, amb les condicions
següents:
D’acord amb l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua s’haurà de demanar l’autorització per a la
connexió al clavegueram a l’Administració competent, que en aquest cas és l’Ajuntament de Gandesa. En
tot cas, s’adverteix que la connexió conjunta de les aigües residuals del Polígon Industrial a l’EDAR de
Gandesa, haurà de ser objecte d’autorització de connexió per part de l’ACA, d’acord amb les
prescripcions al Decret 130/2003.
D’acord amb l’informe emès per l’Agència de Residus de Catalunya:
L’activitat consisteix en la recuperació d’envasos, paper, plàstic, vidre, ferralla, palets i cables, d’origen
industrial, mitjançant classificació i premsat d’envasos, paper i plàstic (operació R12, intercanvi de
residus, d’acord amb l’annex de la Directiva 2008/98/CE sobre residus), transferència de bateries i
RAEE’s (televisors) (operació R13, acumulació de residus, d’acord amb l’annex de la Directiva
2008/98/CE sobre residus).
La capacitat de gestió d’emmagatzematge de residus és:

Envasos
Paper
Plàstic
Vidre
Ferralla i metalls
Palets
Cable
Bateries
RAEE’s (televisors)

Capacitat de gestió
960 t/a
2.400 t/a
96 t/a
420 t/a
485 t/a
24 t/a
12 t/a
12 t/a
4 t/a

Capacitat d’emmagatzematge
15.5 t
15.5 t
5t
3.5 t
3t
2.5 t
1t
0.5 t
0.5 t

L’acceptació i recepció dels residus a recuperar i la gestió dels residus generats per l’activitat s’hauran
d’ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió
de residus.
L’emmagatzematge dels residus a recepcionar i dels residus generats es realitzarà exclusivament en les
zones especialment habilitades segons el projecte presentat.
S’haurà de mantenir en tot moment netes les zones pròximes a la planta.
Els residus perillosos s’hauran d’emmagatzemar sota cobert.
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Els residus líquids s’hauran d’emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels
possibles vessaments.
L’establiment haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat d’acord amb les prescripcions
establertes pel Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació de les
Fitxes d’acceptació i Fulls de Seguiment.
D’acord amb l’article 12.2 de la Ley 10/98, de residus, cadascun dels residus valoritzables s’haurà de
classificar i emmagatzemar diferenciadament, evitant tota mescla que dificulti la gestió posterior.
Pel que fa a les obligacions com a gestor de residus, d’acord amb l’article 24 del Decret Legislatiu 1/2009,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus i l’article 7 del Decret 115/94, de 6 d’abril,
regulador del registre general de gestors de residus de Catalunya:
-1: El titular de l’activitat elaborarà un llibre de registre en el qual s’indicarà l’evolució i incidències en el
temps de l’explotació, el productor o origen, i la quantitat de residus recuperats a la planta, així com els
residus no aprofitables o produïts en les seves installacions especificant tipus, quantitat, i destinació. (1)
-2: El titular de l’activitat haurà d’acreditar una assegurança de responsabilitat civil que inclogui la
protecció per danys accidentals al medi ambient, per un import mínim de cent setanta-cinc mil (175.000,-)
euros. (2)
-3: Anualment s’haurà de presentar a l’Agència de Residus de Catalunya el rebut corresponent al
pagament de la pòlissa de responsabilitat civil. (3)
-4: El titular de l’activitat haurà de comunicar a l’Agència de Residus de Catalunya el nom de la
companyia asseguradora i el número de la pòlissa (4)
Als efectes de garantir el compliment de les obligacions adquirides en relació amb el desenvolupament de
l’activitat haurà de fer-se efectiva una fiança per valor de vint-i-dos mil cinc-cents vint-i-vuit (22.528,00,-)
euros a favor de l’Agència de Residus de Catalunya, calculada d’acord amb l’annex que s’adjunta a
l’informe integrat de la Ponència Ambiental del Consell Comarcal.
El titular de l’activitat haurà de nomenar una persona encarregada de l’activitat de gestió de residus i
comunicar a l’Agència de Residus de Catalunya el seu nom.
Pel que fa als controls, en l’inicial i els periòdics, en general s’hauran de comprovar els aspectes del
projecte i les condicions de la Resolució que fan referència als residus, i en particular s’hauran d’efectuar
les següents comprovacions:
-
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Adequació de les installacions (equips, zones d’emmagatzematge, processos, límits
establiment... ) a les indicades en el projecte autoritzat.
Que el tipus i quantitats de residus que es recepcionen i es generen són els indicats en
l’autorització.
Comprovar que els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen d’acord amb el
Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de
control.
Que les zones d’emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus recepcionats,
s’adeqüen a les indicades a l’autorització.
Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de residus
recepcionat i produïts, són les previstes i estan en bon estat d’ús.

-

El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge i de tractament de
residus.
Disponibilitat i correcta utilització del llibre de registre d’entrades i sortides de residus.
Vigència de l’assegurança de responsabilitat civil que inclou la protecció per danys accidentals al
medi ambient.
Que el nom de la persona encarregada de l’activitat de gestió de residus, està comunicat a
l’Administració.

L’Agència de Residus de Catalunya efectuarà la inscripció al Registre General de Gestors de Residus de
Catalunya quan hagi efectuat, amb caràcter favorable, el control inicial i s’acreditin les condicions i
obligacions que ha de complir l’empresa com a gestor de residus.
Prèviament a la inscripció al Registre General de Gestors de Residus, el titular de l’activitat podrà
recepcionar els residus necessaris per ajustar les installacions i verificar el seu correcte funcionament,
amb les següents condicions:
-Acreditació davant de l’Agència de Residus de Catalunya, del compliment de les condicions
administratives com a gestor de residus, especificades en els paràgrafs (1), (2), (3) i (4) d’aquest informe.
-La capacitat de recepció de residus durant aquest període serà de:

Envasos
Paper
Plàstic
Vidre
Ferralla i metalls
Palets
Cable
Bateries
RAEE’s (televisors)

Capacitat de gestió
480 t/a
1.200 t/a
48 t/a
210 t/a
243 t/a
12 t/a
6 t/a
6 t/a
2 t/a

-El termini màxim serà de 6 mesos, a comptar de la data d’emissió de la certificació del tècnic director de
l’execució del projecte.
-Durant aquest període en la documentació de control (FA, FS, ...) s’anotarà en l’apartat de codi de
gestor, “PROVA”.
Pel que fa a l’informe relatiu a la prevenció d’incendis, revisada la documentació relativa a aquest aspecte
del projecte, s’observa que l’edifici que alberga l’activitat és industrial, del tipus C, d’acord amb l’annex 2
de la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis. En la seva raó, i amb el risc baix fixat al projecte, no cal el control
preventiu de l’Administració de la Generalitat.
Al projecte s’observa discrepància entre el nombre d’extintors i la seva capacitat a la memòria i als
plànols, el que haurà de ser corregit i adaptat a la realitat.
S’haurà d’aportar certificació acreditativa de l’adequació de l’activitat i de les installacions a la llicència a
atorgar.
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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.

Sol·licitud de la Sra. Ioana Lacramioara Aileni, de canvi de titularitat d’una
llicència d’activitat, (Exp. 9/2011).

La Sra. Ioana Lacramioara Aileni ha sol·licitat autorització per a canviar la
titularitat de la llicència municipal d’activitat de venda al detall de productes
d’alimentació congelats,
emplaçada al local comercial del c. Germandat,
núm. 5, baixos, de Gandesa, segons consta a l'expedient a dalt referenciat.
L'activitat en qüestió no està classificada als annexos de la Llei 20/2009, de 4
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, sent per tant,
innòcua.
El local on es desenvolupa l'activitat té una superfície útil a efectes d'activitat,
de 41,66 m², un aforament màxim de 16 persones i reuneix les condicions de
seguretat exigides per l'ús a què es destina, d'acord amb la documentació
presentada.
La llicència consta actualment a nom de la Sra. Jannyne Elisabeth Zambrano
Zambrano, atorgada per acord de l’Ajuntament Ple de data 8 de juny de 2010 ,
prèvia tramitació de l’expedient d’activitat núm. 5/2010 en els termes establerts
al Decret 179/1995, de 13 de juny.
L’acta de comprovació de l’activitat, formalitzada en data 22.11.2010
Tècnic Municipal, és de caràcter favorable;

pel

L’actual titular ha manifestat el seu consentiment en transmetre la llicència en
favor de la peticionària;
Fets avinents els informes favorables emesos al respecte pel Tècnic Municipal i
pel Cap Local de Sanitat, respectivament;
Vist l’article 86 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, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Sra. Ioana Lacramioara Aileni, autorització municipal
per a què consti al seu nom la llicència municipal d’activitat de venda al detall
de productes d’alimentació congelats, emplaçada al local comercial del c.
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Germandat, núm. 5, baixos, de Gandesa, de conformitat amb la
documentació obrant a l’expedient 9/2011, amb la condició següent:
-L’aforament màxim del local serà de 16 persones.
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 liquidació presentada per l’empresa
“Sorea, S.A.” per la gestió del servei municipal d’abastament
d’aigua, exercici 2010.
Vista la liquidació que l'empresa "Sorea, S.A." ha presentat a l'Ajuntament en
data 19.05.2011, per la gestió del servei de subministrament d'aigua potable,
exercici 2010, la qual presenta el resum següent:
Ingressos que “Sorea, S.A.” ha d’efectuar. a l'Ajuntament:
Padrons cobratoris taxa mpal. servei d'aigua 2010:
-1er. trimestre 2010:

51.273,23€

-2ón. trimestre 2010:

59.187,75€

-3er. trimestre 2010:

71.155,85€

-4rt. trimestre 2010:
57.218,47€
_____________________________________
Suma............................................238.835,30€
-baixes:...............................................-419,88€
-menor facturació 2010/04...............-3.298,58€
-Subtotal……….............................235.116,84€

-Aportació de Sorea al cost de redacció
Pla Director Servei d’Aigua
2.300,00€
(Abonament 323-2/10 A)
-Total ingressos:..........................237.416,84€
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237.416,84€

Pagaments que l'Ajuntament ha d'efectuar a “Sorea, S.A.”:

229.838,21€

Factures Sorea, S.A.: Gestió del servei 2010:
-Retribució 1er. trimestre 2010:
(Fra. 323-08/10 F)

49.371,20€

-Retribució 2ón. trimestre 2010:
(Fra. 323-18/10 F)

56.139,42€

-Retribució 3er. trimestre 2010:
(Fra. 323-25/10 F)

66.214,06€

-Retribució 4rt. trimestre 2010:
(Fra. 323-03/11 F)

54.653,42€

-Abono retribució per baixes:
Suma:

-2.602,22€
223.775,88€

-Rebuts ACA-2010 consums mpal.: 6.062,33€

-Total pagaments:..........................229.838,21€

-Saldo a favor de l'Ajuntament:

7.578,63€

Feta avinent la document annexa a la liquidació presentada;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la liquidació presentada per l'empresa "Sorea, S.A." per la
gestió del servei de subministrament d'aigua potable exercici 2010, un resum
de la qual s'ha transcrit anteriorment.
SEGON: Fer efectiu a l'empresa "Sorea, S.A." el preu del servei prestat durant
l'any 2010, pel sistema de compensació de deutes, aplicant la despesa amb
càrrec a les partides corresponents de l’estat de despeses del Pressupost
Municipal vigent.
TERCER: Determinar que un cop Sorea, S.A. ingressi a l'Ajuntament el saldo
resultant de la liquidació aprovada, que és de 7.578,63€,
es donarà per
extingit el deute que l'administració municipal havia contret amb Sorea, S.A. per
la gestió per part d'aquesta, del servei de subministrament d'aigua potable,
exercici 2010, inclosos els rebuts de l’ACA per consums municipals i alhora,
es donarà per cancel·lat el deute que Sorea, S.A. tenia amb l'Ajuntament, per
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la recaptació dels padrons cobratoris de la taxa municipal pel servei de
referència, corresponents al mateix exercici i per l’aportació econòmica que
havia d’efectuar amb motiu de la redacció del pla director del servei
d’abastament d’aigua.
QUART:
Prendre raó de les inversions de millora i/o ampliació de la xarxa
municipal d’abastament d’aigua que l’empresa ha efectuat amb càrrec al fons
de millores de l’any 2010.
CINQUÈ: Donar trasllat del present acord a l'empresa "Sorea, S.A.", per al seu
coneixement i efectes escaients.
14) Aprovació si s’escau, de la proposta de conveni tramesa pel
Consell Comarcal de la Terra Alta per al Servei d’Informació i
Atenció a les Dones (SIAD), exercici 2011.
Vista la proposta de conveni tramesa pel Consell Comarcal de la Terra Alta per
al funcionament del Servei Integral d’Atenció a les Dones (SIAD), exercici
2011,
la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:
“Clàusules:
1er. El Consell Comarcal posarà a disposició de les dones dels municipis de la
comarca de la Terra Alta el Servei Integral d’Atenció a les dones, amb un despatx
independent a les oficines de la seu del Consell Comarcal, on s’atendran les consultes
que aquelles puguin plantejar respecte dels diferents aspectes del seu
desenvolupament.
2ón. L’Ajuntament es compromet a:
● Fer difusió del SIAD a les dones del seu municipi.
● Posar a disposició del servei, en cas que sigui necessari, una sala del seu
Ajuntament, per atendre consultes quan hi hagi impossibilitat de desplaçament per
part de la sol·licitant.
3r. L’Ajuntament farà una aportació anual a aquest servei de 1.477,53€,
fixada proporcionalment al nombre d’habitants del seu municipi.

quantitat

Aquesta quantitat serà revisada anualment en funció de la variació que sofreixi l’IPC i
quinquenalment en funció de la variació del padró d’habitants.
4rt. Aquest conveni disposa d’una vigència indefinida, sempre i quan les parts no el
denunciïn abans del darrer trimestre de l’any.”

Feta avinent la proposta del Sr. Alcalde-President en el sentit d’aprovar el
conveni de referència;
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De conformitat amb les atribucions conferides per l’article 71.1c) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el conveni de referència, la part dispositiva del qual s’ha
transcrit anteriorment.
SEGON: Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal de la Terra Alta,
per al seu coneixement i als efectes escaients.
TERCER: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l’executivitat del present acord.
15) Proposta de l’Alcaldia sobre adhesió de l’Ajuntament al projecte
global de desenvolupament local que el Consell Comarcal de la
Terra Alta elabora per a participar a la convocatòria aprovada per
Resolució EMO/1467/2011, de 8 de juny, per a l’any 2011.
Vista la Resolució EMO/1467/2011, de 8 de juny, per la qual s’obre la
convocatòria per a l’any 2011 per la presentació de sol·licituds de subvencions
per als Programes de Desenvolupament Local;
Rebuda la proposta del Consell Comarcal de la Terra Alta, de participar
l’Ajuntament en el projecte global que està elaborant l’ens comarcal per a
concórrer a l’esmentada convocatòria;
Feta avinent la proposta de l’Alcaldia en el sentit d’adherir-se al projecte
esmentat i ratificar la Resolució de l’Alcaldia de data 6.07.2011 dictada en
aquest sentit;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al projecte global de
desenvolupament local que el Consell Comarcal de la Terra Alta elabora per a
participar a la convocatòria aprovada per Resolució EMO/1467/2011, de 8 de
juny, per a l’any 2011.
SEGON: Ratificar íntegrament la Resolució de l’Alcaldia-Presidència de data
6.07.2011 dictada en aquest sentit.
TERCER: Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal de la Terra
Alta, per al seu coneixement i efectes escaients.
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Assumptes d’organització i funcionament de l’Ajuntament.
16) Proposta de l’Alcaldia sobre nomenament de representants de la
Corporació Municipal en el Consorci Memorial dels Espais de la
Batalla de l’Ebre.
Feta avinent la proposta del Sr. Alcalde al Ple de la Corporació Municipal sobre
el nomenament del 2ón. representant de l’Ajuntament en el Consorci Memorial
dels Espais de la Batalla de l’Ebre, en els termes següents:
2ón. representant:
-Titular: Sr. Jaume Solé Altadill.
-Suplent: Sr. Pere Royo Pedrola.
De conformitat amb el que preveu l’article 38c) del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic dels ens locals;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:

Aprovar la proposta del Sr. Alcalde.

SEGON:
Donar trasllat del present acord al Consorci esmentat per al seu
coneixement i als efectes escaients.
17) Proposta de l’Alcaldia sobre nomenament de representants de la
Corporació Municipal en el Consell Rector del Grup Sagessa.
Feta avinent la proposta del Sr. Alcalde al Ple de la Corporació sobre
nomenament de representants de l’Ajuntament en el Consell Rector del Grup
Sagessa, en els termes següents, modificant l’acord plenari de data 29 de
juny de 2011:
-Titular: Sra. Ana Ma. Sicart Tarragó.
-Suplent: Sra. Maite Aubà Bases.
De conformitat amb el que preveu l’article 38c) del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic dels ens locals;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la proposta del Sr. Alcalde.
SEGON: Donar trasllat del present acord al Consell Rector esmentat per al
seu coneixement i als efectes escaients.
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Assumptes diversos:
18) Assumptes de l’Alcaldia-Presidència.
El Sr. Alcalde va exposar que havia arribat la resolució del Ministeri de Foment
resolent les al·legacions presentades en relació al projecte de la Variant de
Gandesa, Ctra. N-420, de Córdoba a Tarragona per Cuenca, PK 797,4 al PK
804,0 i que es faria una reunió de treball per a parlar-ne.
Els Regidors es varen donar per assabentats.
PREGS I PREGUNTES:
El Regidor Sr. Miquel Aubà Fleix, del Grup Municipal APG-FIC va preguntar al
Sr. Alcalde que en matèria de protocol, com s’actuaria respecte el seu Grup.
El Sr. Alcalde va preguntar-li a què venia aquesta qüestió.
El Sr. Miquel Aubà va contestar que era per la darrera visita del Conseller de
Medi Ambient a l’Ajuntament, que no se’ls havia avisat i que abans sempre
s’avisava a tota la Corporació Municipal.
El Sr. Alcalde va demanar que acceptés les seves disculpes. Va dir que havia
estat molt precipitat i que no tornaria a passar ja que se seguiria actualment de
la mateixa manera que s’havia fet fins ara.
I no havent-hi més assumptes per a tractar el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió a tres quarts de dotze de la nit de la data al
començament assenyalada.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, vint-i-vuit de juliol de dos mil onze.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Carles Luz Muñoz.
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