Acta Ple núm. 1/2013

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EN DATA 29 DE GENER DE 2013.
A Gandesa, sent tres quarts de deu del vespre del dia 29 de gener de 2013,
es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els membres de la
Corporació Municipal que tot seguit es relacionen, convocats prèviament pel
Sr. Alcalde-President, a fi de celebrar sessió plenària de caràcter ordinari:
President: Sr. Alcalde, Carles Luz Muñoz.
Regidors:
-Sr. Jaume Solé Altadill.
-Sra. Maria Teresa Aubà Bases.
-Sr. Pere Royo Pedrola.
-Sra. Glòria Ruana Pegueroles.
-Sra. Ana Maria Sicart Tarragó.
-Sr. Miquel Aubà Fleix.
-Sr. Ramon Lluís Vidal.
-Sr. Joan Taulats Soler.
-Sra. Montserrat Mateu Amades.
Secretària: Sra. Yolanda Sas Laudo.
Van excusar l’assistència els Regidors Municipals:
-Sra. Raquel Mulet Moreno
El Sr. Alcalde, després de comprovar l’existència del quòrum necessari,
disposa el començament de la sessió amb el tractament dels assumptes
inclosos a l’ordre del dia.
De conformitat amb el que determinen els articles 110 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels Ens Locals i disposicions concordants, es transcriuen a
continuació els acords plenaris adoptats:
Assumptes de caràcter general:
1)
Aprovació si s’escau,
de l’acta de la sessió celebrada per
l’Ajuntament Ple en data 20 de desembre de 2012.
Feta avinent l’acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en data
20 de desembre de 2012;
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L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en data 20
de desembre de 2012, sense esmenes de cap tipus.
2) Donar compte de la correspondència d’interès municipal.
A continuació, la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal, atenent a
les instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d’un recull de la
correspondència d’interès municipal rebuda darrerament, segons el detall
següent:
a) Escrit de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat de la
Generalitat de Catalunya, rebut en data 28.12.2012,
comunicant que ha
atorgat a l’Ajuntament una subvenció de 26.314,85€ per a la construcció d’un
punt de reserva d’aigua de formigó.
b) Escrit del Consell Comarcal de la Terra Alta, rebut en data 24.01.2013,
comunicant que ha endegat el procés d’actualització del Catàleg de Grups
Culturals de la Terra Alta, edició 2013-2014 i demana a l’Ajuntament que si té
coneixement d’algun nou grup cultural no inclòs que ho comuniqui al mateix
Consell.
c) Escrit de la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya,
rebut en data 25.01.2013, comunicant que en data 23.11.2012 es va publicar
l’Ordre EMO/377/2012, de 16 de novembre, per la qual s’estableix el calendari
d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys
2013, 2014 i 2015.
d) Escrit del Consorci Localret, rebut en data 25.01.2013, comunicant que
l’aportació econòmica de l’Ajuntament de l’exercici 2013 serà la mateixa que
en l’exercici anterior.
3) Donar compte de les disposicions normatives d’interès general.
A continuació, la Secretària de la Corporació Municipal, atenent a les
instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d’un recull de les
disposicions normatives d’interès general publicades darrerament en els
butlletins oficials.
L’Ajuntament Ple va donar-se’n per assabentat.
4) Donar compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia-Presidència.
En compliment del que estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, el Sr. Alcalde-President va disposar que per Secretaria es donés
compte de les resolucions que havia dictat l’Alcaldia des de la data de
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celebració de la darrera sessió plenària ordinària fins avui, segons la relació
següent::
-Resolució 228/2012, de data 19.12.2012, per la qual s’aprova i ordenació el
pagament d’una nota de despeses per import de 250,00€.
-Resolució 229/2012, de data 20.12.2012, per la qual es seleccionen els
treballadors aturats Srs.
Joan Alcalde Pallarès i Boumediene Addou,
respectivament, per a realitzar un Programa de col·laboració social en
manteniment i conservació d’infraestructures municipals, promogut per
l’Ajuntament a l’empara de l’Ordre EMO/396/2012, de 29 de novembre.
-Resolució 230/2012, de data 20.12.2012, per la qual s’autoritza a la Societat
de Caçadors “Volandins” de Gandesa, autorització per a realitzar una 1a.
batuda al porc senglar, el dia 30.12.2012, a la Forest Comuns, CUP-26.
-Resolució 231/2012, de data 21.12.2012, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 5 de les obres de “Gasificació del municipi de Gandesa, fase
4a.”, que executa l’empresa “Construccions Anna 2005, SL” i d’import
26.419,88€.
-Resolució 232/2012, de data 21.12.2012, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 6 de les obres de “Gasificació del municipi de Gandesa, fase
4a.”, que executa l’empresa “Construccions Anna 2005, SL” i d’import
21.196,52€.
-Resolució 233/2012, de data 24.12.2012, per la qual s’adjudica el contracte
d’execució de les obres nomenades “Actuacions addicionals al projecte de
pavimentació dels carrers Santa Anna, del Forn i d’en Badal” a l’empresa
“Construccions Anna 2005, SL”, per l’import d’11.734,95€.
-Resolució 234/2012, de data 27.12.2012, d’aprovació inicial del projecte
tècnic de les obres de “Construcció de 36 nínxols al Cementiri Municipal”,
redactat pel Tècnic Municipal i amb un pressupost de contracta de 22.451,00€,
IVA inclòs.
-Resolució 235/2012, de data 27.12.2012,
per la qual es disposa la
comunicació a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, de les dades corresponents a fi de justificar i percebre el tram
supramunicipal de la participació en els ingressos de la Generalitat de
Catalunya, anualitat 2011.
-Resolució 236/2012, de data 28.12.2012, per la qual s’aprova el plec de
clàusules econòmico-administratives que ha de regir el subministra
d’equipament d’uns armaris compactes lliscants per a l’Arxiu Comarcal de la
Terra Alta, pel sistema de procediment negociat.
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-Resolució 237/2012, de data 28.12.2012, per la qual es declara la no
disponibilitat i immobilització, en el present exercici 2012, dels crèdits
previstos en el Pressupost Municipal per a l’abonament de les pagues
extraordinàries del personal de l’Ajuntament i s’afecten aquests crèdits a les
finalitats previstes a l’article 2n. del RDL 20/2012 per als futurs exercicis.
-Resolució 238/2012, de data 31.12.2012, per la qual s’aprova l’expedició
d’una ordre de pagament a justificar a nom de la Regidora i Tresorera Sra. Ma.
Teresa Aubà Bases, per import de 350,00€, a fi d’adquirir material necessari
per a la Cavalcada del Reis Macs 2012.
-Resolució 239/2012, de data 31.12.2012, per la qual s’aprova i ordena el
pagament d’una factura d’import 1.018,92€.
-Resolució 1/2013, de data 3.01.2013,
d’una factura d’import 349,90€.

d’aprovació i ordenació del pagament

-Resolució 2/2013, de data 7.01.2013, de convocatòria a la Junta de Govern
Local per a celebrar sessió ordinària el dia 7 de gener de 2013.
-Resolució 3/2013, de data 10.01.2013, per la qual s’atorga a la Societat de
Caçadors “Volandins” de Gandesa, autorització per a realitzar una 2a. batuda
al porc senglar el dia 13 de gener de 2013, a la Forest Comuns CUP 26.
-Resolució 4/2013, de data 10.01.2013, d’aprovació de la certificació d’obres
núm. 1 i única de les obres addicionals al projecte de “Pavimentació i serveis
dels carrers Santa Anna, del Forn i d’en Badal”, que executa l’empresa
“Construccions Anna 2005, SL”, i d’import 11.734,95€.
-Resolució 5/2013, de data 10.01.2013, d’aprovació i ordenació del pagament
d’una factura d’import 11.000,00€, corresponent a les obres addicionals al
projecte de “Pavimentació i serveis dels carrer Santa Anna”,
abans
esmentades.
-Resolució 6/2013, de data 10.01.2013, per la qual es disposa concórrer a la
convocatòria dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals
del programa Leader de Catalunya, eix 4, mesura 323, PDR 2007-2013, i
sol·licitar un ajut econòmic de 250.000,00€ per a l’actuació nomenada
“Restauració i condicionament de l’edifici de les Escoles Velles per a
equipaments culturals, fase 3a.”, de 371.601,33€ de pressupost.
-Resolució 7/2013, de data 11.01.2013, d’aprovació i ordenació del pagament
d’una factura d’import 60,68€.
-Resolució 8/2013, de data 13.01.2013, per la qual s’atorga a personal
municipal una gratificació econòmica per tasques realitzades fora de la jornada
laboral durant l’any 2012.
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-Resolució 9/2013, de data 16.01.2013, per la qual s’atorga a personal
municipal una gratificació econòmica per tasques realitzades fora de la jornada
laboral durant el 4rt. trimestre de 2012.
-Resolució 10/2013, de data 16.01.2013, per la qual s’expedeix al Sr. Diego
Domènech Escudé una nova targeta d’aparcament individual de vehicles per a
persones amb disminució, en la modalitat de conductor, registrada amb el
núm. 14.
-Resolució 11/2013, de data 18.01.2013, d’aprovació de l’informe emès per
Secretaria-Intervenció,
de seguiment del Pla d’Ajustament aprovat per
l’Ajuntament Ple en sessió de data 28.03.2012, en compliment del que
determina l’article 7è. del RD 4/2012, de 24 de febrer.
-Resolució 12/2013, de data 18.01.2013, per la qual s’accepta la petició del
Sr. Josep Miquel Bauló Esquirol, funcionari municipal interí, d’adhesió al 1er.
Pacte de les Condicions de Treball del Personal Laboral aprovat per
l’Ajuntament en data 20.12.2012.
-Resolució núm. 13/2013, de data 23.01.2013, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 1, de les obres de “Gasificació del municipi, carrers Verge de la
Fontcalda i Reis Catòlics, separata 1”, que executa l’empresa “Construccions
Anna 2005, SL” i d’import 32.772,12€.
-Resolució 14/2013, de data 23.01.2013, d’aprovació i ordenació del
pagament d’una factura d’import 32.772,12€, corresponent a la certificació
d’obres 1 de les obres de “Gasificació del municipi, carrers Verge de la
Fontcalda i Reis Catòlics, separata 1”, anteriorment esmentades.
-Resolució 15/2013, de data 24.01.2013, de convocatòria al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió ordinària el dia 29 de gener de
2013.
-Resolució 16/2013, de data 29.01.2013, per la qual es sol·licita a la Direcció
General del Medi Natural de la Generalitat de Catalunya una subvenció de
30.000,00€ per a finançar l’actuació nomenada “Centre d’Informació i
arranjaments a l’àrea de lleure de la Fonteta i del sender que va a la Mola d’Irto
de Gandesa”, amb un pressupost de 51.703,12€.
L’Ajuntament Ple va donar-se’n per assabentat.
Assumptes d’Hisenda:
5) Donar compte de l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació
de crèdit 4/2011, que afecta el Pressupost Municipal del mateix exercici.
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La Secretària-Inteventora va informar que l’expedient de modificació de crèdit
4/2011, que afectava el Pressupost Municipal del mateix exercici, i que
s’havia aprovat inicialment per acord de l’Ajuntament Ple de data 20.12.2012,
s’havia sotmès a informació pública durant un termini de quinze dies mitjançant
sengles edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província núm. 299, de
data 31.12.2012 i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial,
respectivament, no havent-se presentat cap tipus de reclamació.
Va informar la funcionària esmentada que de conformitat amb el que determina
l’article 177.2 en relació amb el 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient
de modificació de crèdit 4/2011 havia esdevingut aprovat definitivament.
L’Ajuntament Ple va donar-se’n per assabentat.
6) Donar compte de l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de crèdit 1/2012, que afecta el Pressupost Municipal
del mateix exercici.
La Secretària-Inteventora va informar que l’expedient de modificació de crèdit
1/2012, que afectava el Pressupost Municipal del mateix exercici, i que
s’havia aprovat inicialment per acord de l’Ajuntament Ple de data 20.12.2012,
s’havia sotmès a informació pública durant un termini de quinze dies mitjançant
sengles edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província núm. 299, de
data 31.12.2012 i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial,
respectivament, no havent-se presentat cap tipus de reclamació.
Va informar la funcionària esmentada que de conformitat amb el que determina
l’article 177.2 en relació amb el 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient
de modificació de crèdit 1/2012 havia esdevingut aprovat definitivament.
L’Ajuntament Ple va donar-se’n per assabentat.
.-.-.-.-.-.-.-

A continuació, el Sr. Alcalde-President, a l’empara del que preveu l’article 91.3
del RDL 2568/86,
va disposar alterar l’ordre de tractament dels punts
inclosos a l’ordre del dia, tractant el punt núm. 15 en lloc del punt núm. 7,
a fi de facilitar l’exposició d’ambdós punts, correlacionats entre si.
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15) Sol·licitud de l’empresa concessionària del servei municipal de la Llar
d’Infants, d’avançament d’una part de la retribució que ha de percebre pel
servei prestat durant els cursos escolars 2010/2011,
2011/2012 i
2012/2013, respectivament.
El Sr. Alcalde va exposar que en data 20.12.2012,
la representant de
l’empresa “Residència Tercera Edat l’Onada, SL”, concessionària del servei
municipal de la Llar d’Infants, havia sol·licitat a l’Ajuntament l’abonament de
sengles bestretes de 68.400,00€, 66.600,00€ i 31.450,00€, en concepte de
retribució pels serveis prestats durant els cursos escolars 2010/2011,
2011/2012 i 2012/2013, respectivament.
Va dir el Sr. Alcalde que les
quantitats reclamades correspondrien a les aportacions econòmiques que
hauria de fer efectives l’Ajuntament un cop obtingudes les subvencions de la
Generalitat de Catalunya per al funcionament de la Llar d’Infants per cada curs
escolar.
El Sr. Alcalde va exposar que l’Ajuntament encara no era beneficiari de cap
subvenció de la Generalitat per al funcionament de la Llar d’Infants, però si
que hi havia un escrit de la Direcció General de Centres Públics, rebut el dia
28.11.2012,
mitjançant el qual aquesta es comprometia a fer front al mòdul
de 1.300,00€ per cada alumne del primer cicle d’educació infantil, curs 20112012.
Va manifestar el Sr. Alcalde que es tractava d’una situació excepcional, que
era una empresa que prestava un servei al municipi i creia que l’Ajuntament
havia d’actuar, tot i que el plec de clàusules que regia la contractació del
servei, determinava que les aportacions econòmiques de l’Ajuntament es
farien efectives a l’empresa un cop percebudes efectivament les subvencions
de la Generalitat.
El Sr. Alcalde va exposar que la seva proposta al Ple de la Corporació era
abonar a l’empresa concessionària una bestreta d’import 48.100,00€, a raó de
1.300,00€/alumne, en concepte de retribució pel servei prestat durant el curs
escolar 2011/2012 i addicionalment, per garantir el seu equilibri econòmic,
abonar a dita empresa l’import de 10.600,00€, a raó de 500,00€/alumne,
deduïda la retribució percebuda pel Programa “Minuts Menuts”.
El Regidor Sr. Ramon Lluís Vidal, del Grup Municipal APG-FIC, va dir que era
clar que per als cursos 2010/2011 i 2012/2013 encara no hi havia cap escrit de
la Generalitat i per tant no es podien liquidar. Va dir que el seu Grup entenia el
problema però que voldria
tenir una reunió amb tots els altres Grups
Municipals per parlar de la manca de tresoreria de la Generalitat ja que
l’Ajuntament no podia fer de banc de la Generalitat. Va dir que pot ser també
s’hauria de revisar el contracte del servei de la llar d’infants i baixar costos a fi
que el servei no esdevingués una càrrega en el futur i tingués uns costos més
adequats a la realitat actual.
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El Sr. Alcalde va dir que la reunió es podria fer sense cap problema i que sens
dubte s’hauria de fer un replantejament de les necessitats del municipi per
abaratir costos.
Efectuat tot un seguit de deliberacions al respecte;
De conformitat amb el que estableixen les clàusules 15, 18 i 19 del plec de
clàusules econòmico-administratives que regeix el contracte de gestió del
servei públic de la Llar d’Infants, mitjançant concessió, aprovat per Resolució
de l’Alcaldia de data 15 de juliol de 2010, ratificada posteriorment per acord de
l’Ajuntament Ple de data 21 de juliol de 2010 i la clàusula 7ª, apartat 2ón. del
contracte formalitzat en data 24 de setembre de.2010 entre dita empresa i
l’Ajuntament;
Vist l’article 305.1 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Estimar parcialment la sol·licitud de l’empresa “Residència Tercera Edat
l’Onada, SL”, concessionària del servei de la llar d’infants de Gandesa, en el
sentit d’abonar a dita empresa l’import de 48.100,00€, IVA inclòs, a raó de
1.300,00€ per alumne, en concepte de retribució per la prestació del servei
esmentat, curs escolar 2011/2012, segons clàusula 7ª, apartat 2ón. del
contracte formalitzat entre dita empresa i l’Ajuntament en data 24.04.2010,
determinant que aquest pagament constitueix una bestreta excepcional de
l’aportació econòmica que en el futur hauria de realitzar l’Ajuntament pel curs
esmentat, per import equivalent a la subvenció obtinguda de la Generalitat de
Catalunya per al funcionament de la Llar d’Infants, un cop percebuda
efectivament.
2. Amb la finalitat de garantir l’equilibri econòmic de l’empresa concessionària,
abonar l’import de 10.600,00€, IVA
inclòs,
en concepte retribució
addicional pel curs 2011/2012, corresponent a 500,00€ addicionals per alumne
i curs, deduïda la retribució percebuda pel Programa “Minuts Menuts” del
mateix curs.
SEGON: Desestimar les altres dues sol·licituds formalitzades per la mateixa
empresa concessionària perquè l’Ajuntament encara no és beneficiari de cap
de les subvencions que pugui atorgar la Generalitat de Catalunya per al
funcionament de la Llar d’Infants, curs escolars 2010-/2011 i 2012/2013,
respectivament.
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TERCER: Determinar que les retribucions aprovades s’abonaran a l’empresa
concessionària prèvia presentació per part d’aquesta, de les factures
corresponents.
QUART: Notificar el present acord a l’empresa concessionària per al seu
coneixement i efectes escaients
.-.-.-.-.-.
A continuació, el Sr. Alcalde va reprendre l’ordre normal del tractament dels
punts inclosos a l’ordre del dia, segons el seu ordre numèric.
7) Aprovació inicial si s’escau, de l’expedient de modificació de
crèdit 2/2012, que afecta el Pressupost Municipal del mateix
exercici.
El Sr. Alcalde va exposar que l’Ajuntament havia d’assumir determinades
obligacions amb càrrec al Pressupost Municipal de 2012 per a les quals no hi
havia consignació pressupostària i que afectaven a despeses corrents i
d’inversió, originades
bàsicament per dues inversions a
realitzar al
camp de futbol i a les pistes de tennis, respectivament, pel servei de la llar
d’infants, i pel traspàs a la partida de despeses d’atencions benèfiques i
assistencials de l’import equivalent a les pagues extres de Nadal a què havien
renunciat la regidora Sra. Ma. Teresa Aubà i el mateix Alcalde, segons
manifest efectuat a la sessió plenària del 20.12.2012. En aquest sentit, el Sr.
Alcalde va proposar al Ple de la Corporació Municipal aprovar un segon
expedient de modificació de crèdit, d’import 117.783,00€, que es finançaria
conjuntament amb nous o majors ingressos no previstos al pressupost i amb
baixes de crèdit d’altres partides del pressupost no compromeses.
Fet avinent l’informe emès per Secretaria-Intervenció, obrant a l’expedient;
Vistos els articles 177 en relació amb el 169.1, ambdós del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i 21.5 i 34 i següents del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I de la Llei
39/1988, de 28 de desembre i concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 2/2012, que
afecta el Pressupost Municipal del mateix exercici, ascendeix a 117.783,00€ i
es finança conjuntament amb nous o majors ingressos no previstos al
pressupost amb
baixes de crèdit d’altres partides del pressupost no
compromeses en els termes següents:
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Expedient de modificació de crèdit 2/2012
PARTIDES A SUPLEMENTAR O HABILITAR:
Núm. partida Denominació

Import

480.00/92

1.493,00

- Atencions benèfiques i assistencials

210.002/16 - Conservació serveis i infraestructures municipals (PAM-2012)

250,00

632.031/34 - Renovació enllumenat Camp de Futbol, Fase 3a

28.657,00

632.032/34 - Pavimentació part pistes de tennis i formació mur formigó.

28.683,00

227.03.3

- Servei Llar d’Infants, curs 2011/2012

58.700,00

117.783,00

SUMA TOTAL A SUPLEMENTAR O HABILITAR

FINANÇAMENT:
1) Amb baixes de crèdit d’altres partides del Pressupost Municipal no comprometes:
Núm. Partida

100.00/91

Denominació

Import

- Retribucions càrrecs electes amb dedicació parcial

1.493,00

210.001/16 - Despeses de conservació i reparació de víes públiques,
enllumenat públic i altres

SUMA

250,00

1.743,00

2) Amb nous o majors ingresos no previstos al Pressupost Municipal

399.03

Retribució Municipal Íntegre Parc Eòlic. Exercici 2012

67.940,00

450.07

Subv. Generalitat de Catalunya. Rep. d’Educació.
Funcionament Llar d’Infants Curs 2011/2012

48.100,00

SUMA
TOTAL FINANÇAMENT:
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1+2 =_______________

116.040,00
117.783,00

SEGON: Sotmetre l’expedient de modificació de crèdit aprovat a informació
pública durant un termini de quinze dies a efectes d’examen i de reclamacions,
amb el benentès que un cop transcorregut aquest termini, si no s’ha presentat
cap reclamació, l’expedient 2/2012 esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu.
TERCER: Un cop aprovat definitivament, trametre còpia de l’expedient 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.
8) Donar compte de l’aprovació definitiva del Compte General
Municipal de l’exercici 2011 i de la seva recepció per part de la
Sindicatura de Comptes.
La Secretària-Interventora va informar que el Compte General Municipal referit
a l'exercici 2011, juntament amb l'informe emès al respecte per la Comissió
Especial de Comptes, s'havia sotmès a informació pública durant un termini de
quinze dies i vuit dies més, mitjançant sengles edictes publicats en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona núm. 290, de data 18.12.2012 i en el
tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, respectivament.
Va informar l’esmentada funcionària que durant el tràmit d'informació pública de
la documentació de referència, no s'havia presentat cap tipus de reclamació ni
d'al·legació i que de conformitat amb el que determinava l’acord de
l’Ajuntament Ple de data 20 de desembre de 2012, el Compte General
Municipal referit a l’exercici 2011 havia esdevingut aprovat amb caràcter
definiu.
D’altra part, va informar que la Sindicatura de Comptes havia justificat en data
8.01.2013 la recepció de tota la documentació preceptiva referent al Compte
General Municipal de 2011 tramesa per l’Ajuntament.
L’Ajuntament Ple va donar-se’n per assabentat.
9) Donar compte de l’informe de Secretaria-Intervenció sobre
obligacions pendents de pagament a 31.12.2012.
A continuació, la Secretària-Interventora va donar compte de l’informe emès en
compliment del que estableix la Llei 15/2012, de 5 de juliol, de modificació de
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures de lluita contra la morositat de
les operacions comercials, sobre pagaments i obligacions pendents de
pagament per part de l’Ajuntament, 4rt. trimestre de 2012, amb el resum
següent:
Pagaments totals durant el 4rt. trimestre 2012
Obligacions pendents en les quals s’incompleix el
termini legal a la data de tancament del 4rt. trimestre
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Nombre
359

Import
537.484,00€

362

135.459,00€

L’Ajuntament Ple va donar-se’n per assabentat.
10) Aprovació provisional si s’escau, de la modificació de l’Ordenança
Fiscal reguladora de l’Impost Municipal sobre Vehicles de Tracció
Mecànica.
El Sr. Alcalde va exposar que proposava modificar l’Ordenança Fiscal núm. 2,
reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, en el sentit de
preveure una bonificació del 100,00% per als vehicles històrics de 25 o més
anys d’antiguitat.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Vistos els articles 22.2e) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, 15 al 19, 20, i 23 al 27 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i
disposicions concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Modificar l’Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica, en l’apartat següent:
-Article 4. Exempcions, reduccions i bonificacions.
S’hi afegeix el següent apartat:
4. Tindran una bonificació del 100,00% de l’impost els vehicles històrics de
25 o més anys d’antiguitat.
SEGON: Sotmetre el present acord a exposició pública durant un termini de
trenta dies a efectes d’examen i de reclamacions, amb el benentès que un cop
transcorregut el tràmit d’informació pública, si no se n’ha present cap, l’acord
d’aprovació provisional esdevindrà definitiu sense ulterior tràmit.
11) Aprovació si s’escau, de padrons cobratoris de taxes municipals.
Padró taxa servei municipal d’abastament d’aigua 4-T-2012
Vist el padró cobratori de la taxa municipal pel servei de subministrament
d’aigua, referent al 4rt. trimestre de 2012 i que ascendeix a l’import de
75.910,03€, inclosos l’IVA i el cànon de l’aigua;
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L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
SEGON: Sotmetre’l a informació pública durant un termini d’un mes a efectes
d’examen i de reclamacions.
TERCER: Disposar que s’iniciï la gestió recaptatòria del padró aprovat, de
conformitat amb el que estableixen el Reglament General de Recaptació i la
Llei General Tributària, respectivament.

Assumptes d’Obres Públiques i Urbanisme:

Sol·licituds de llicències urbanístiques.

Obres menors.
Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s’esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l’emplaçament assenyalat;
Vista la documentació aportada pels promotors,
d'obres;

obrant a llurs expedients

Fets avinents els i informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
31.03.2008 i modificacions puntuals aprovades posteriorment, publicades
també en el DOGC corresponent;
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 75 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis del ens locals i disposicions concordants;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
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L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
■1. Atorgar al Sr. Josep Miquel Bauló Esquirol, llicència urbanística per a
retirar les teules de la coberta que estan en mal estat sense afectar l’estructura
de bigues de fusta i col·locar una coberta lleugera de xapa galvanitzada color
teula, a l’edifici existent a l’av. Franquet, núm. 39, de Gandesa,
de
conformitat amb la documentació obrant a l’expedient d’obres núm. 2/2013,
amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi,
a la legislació urbanística vigent i amb les condicions que es relacionen a
continuació:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’edifici.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-S’haurà d’obtenir prèviament el permís de la Direcció General de Carreteres
de la Generalitat de Catalunya i complir les condicions que s’hi estableixin, per
emplaçar-se l’immoble on s’han d’efectuar les obres a la travessia de la Ctra.
C-43, de titularitat autonòmica.
SEGON: Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència urbanística i
expedició de documents a practicar al promotor esmentat, de conformitat amb
l’establer a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7, respectivament,
determinant que a la vista de les obres realitzades efectivament i del seu cost
real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la base imposable i practicarà
la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
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4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
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Tanmateix, l’Ajuntament Ple, va acordar amb l’abstenció del Regidor Sr. Pere
Jaume Royo Pedrola (Grup Mpal. CiU);
PRIMER: Atorgar al Sr. Pere Jaume Royo Pedrola, llicència urbanística per
a substituir dues bigues de fusta i canyís de la coberta que estan en mal estat i
col·locar teules, a l’edifici existent al c. Costumà, núm. 31, de Gandesa, de
conformitat amb la documentació obrant a l’expedient d’obres núm. 1/2013,
amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi,
a la legislació urbanística vigent i amb les condicions que es relacionen a
continuació:
1. L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’edifici.
2.
S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant
l’execució de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29
d’octubre, sobre mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
3. .Els colors que puguin afectar la façana de l’edifici seran terrossos o
similars, segons carta de colors NCS establerta per les Normes Subsidiàries
de Planejament.
SEGON: Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència urbanística i
expedició de documents a practicar al promotor esmentat, de conformitat amb
l’establer a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7, respectivament,
determinant que a la vista de les obres realitzades efectivament i del seu cost
real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la base imposable i practicarà
la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
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4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
6) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
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Obres majors:
Sol·licitud de l’empresa “Hierros Altadill, SL”, Exp. d’obres 47/2006.
L’empresa “Hierros Altadill, SL” va sol·licitar en data 28.07.05 llicència
urbanística per ampliar l’activitat de gestió de residus al Polígon 13, Parcel·la
13, del TM de Gandesa, afectant la parcel·la 16 del mateix polígon.
Al tractar-se de sòl no urbanitzable (Clau 32, sòl lliure permanent)
l’Ajuntament va tramitar la sol·licitud d’acord amb l’article 48 del Decret 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Així,
el Ple de la Corporació Municipal, en sessió de data 13.12.2005, va aprovar
inicialment el projecte tècnic aportat pel promotor, va disposar sotmetre’l a
informació pública per un termini d’un mes, demanar informes a diversos
organismes i trametre el projecte aprovat a la Comissió Territorial d’Urbanisme,
per a què atorgués en el seu cas, la seva aprovació definitiva.
El projecte aprovat inicialment es va sotmetre a informació pública durant un
mes,
mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona núm. 172 i 247 de dates 26.07.2006 i 27.10.2006 i en el tauler
d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament, no havent-se presentat cap
tipus de reclamació.
Un cop obtinguts els informes preceptius per part dels organismes afectats per
raó de llurs competències sectorials, el promotor, a instància de la Comissió
Territorial d’Urbanisme, va aportar un text refós del projecte a tràmit, el qual
es va trametre a la Direcció General d’Urbanisme per a la seva resolució. El
nou document tècnic incorpora les determinacions contingudes als informes del
Departament de Medi Ambient i Habitatge, l’Agència Catalana de l’Aigua i la
Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, respectivament.
Per altra part, la Direcció General de Carreteres de l’Estat va emetre en data
23 de març de 2007 un informe de caràcter favorable que també obra a
l’expedient.
A la vista del nou document tècnic (text refós) aportat pel promotor, la
Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en sessió de data 30
d’abril de 2009, va aprovar definitivament el projecte en sòl no urbanitzable per
ampliar l’activitat de gestió de residus a les parcel·les 13 i 16 del polígon 13 de
Gandesa, formulat per Hierros Altadill, SL i tramès per l’Ajuntament, segons
el procediment previst a l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, d’aplicació en aquest
expedient.
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Pel que fa a l’activitat,
el Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya va resoldre en data 27.09.2012 atorgar a l’empresa
“Hierros Altadill, SL”, autorització ambiental per ampliar la gestió de residus, a
la Ctra. N-420, PK 807,177, TM de Gandesa.
En data 13.12.2012, l’empresa promotora ha sol·licitat llicència urbanística per
legalitzar una nau industrial de 597,37 m2, un mur de formigó armat i la
pavimentació de 4.277 m2 de superfície, construïts a l’indret abans esmentat,
el qual segons Cadastre de Rústica, avui és part de la parcel·la 423 del mateix
Polígon 13, per haver-se realitzat una agrupació de finques.
Fets avinents els i informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
31.03.2008, i modificacions puntuals aprovades posteriorment, publicades
també en el DOGC corresponent;
Vistos els articles 48.3, 179 i 180 del Decret Legislatiu 1/2005, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, d’aplicació en aquest supòsit,
75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals i disposicions concordants;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Atorgar a l’empresa “Hierros Altadill, SL”, amb CIF B-43202654.
llicència urbanística per a legalitzar una nau industrial parcialment oberta de
597,37 m2 de superfície construïda,
un mur de formigó armat i la
pavimentació de 4.277 m2 de superfície, a les parcel·les 13 i 16 del Polígon
13 del TM de Gandesa, avui segons Cadastre actual, part de la parcel·la 423
del mateix polígon 13, Ctra. N-420, PK 803,177, de conformitat amb el
projecte tècnic aportat pel promotor,
obrant a l’expedient d’obres núm.
47/2006 i en relació al 142/2012,
amb estricta subjecció a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent.
SEGON: Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència urbanística i
expedició de documents a practicar al promotor esmentat, de conformitat amb
l’establer a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7, respectivament,
determinant que a la vista de les obres realitzades efectivament i del seu cost
real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la base imposable i practicarà
la liquidació definitiva corresponent.
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TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
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2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
7) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
CINQUÈ:
Donar trasllat del present acord a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, per al seu coneixement i efectes
escaients.
Sol·licituds d’autorització per
d’abastament d’aigua.

a

connectar

a

la

xarxa municipal

Vistes les peticions efectuades pels promotors que tot seguit s’esmenten, per
a connectar a la xarxa d’abastament d’aigua potable pels immobles emplaçats
als llocs que així mateix es relacionen;
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Estimar les peticions efectuades pels promotors que tot seguit es
relacionen i atorgar autorització per a connectar a la xarxa municipal
d’abastament d’aigua pels immobles que s’assenyalen, segons els
expedients d’obres que així mateix s’esmenten:
Expedient
145/2012

Nom del peticionari

Emplaçament

Balbina Saun Aubà

C. Costumà, 50, 1r. C.

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, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Estimar les peticions efectuades pels promotors que tot seguit es
relacionen i atorgar autorització per a connectar a la xarxa municipal de
clavegueram pels immobles que s’assenyalen, segons els expedients
d’obres que així mateix s’esmenten:
Expedient
145/2012

Nom del peticionari

Emplaçament

Balbina Saun Aubà

C. Costumà, 50, 1r.C

2. Determinar que les llicències s’atorguen condicionades al compliment de
les següents determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar, aniran a càrrec dels peticionaris.
-Els promotors hauran de deixar en bon estat el paviment del carrer i les
voreres.
SEGON: Determinar tanmateix, que les llicències s’entenen atorgades salvat
el dret de propietat i sense perjudici dels de tercers i no podran ser invocades
per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut
incórrer els beneficiaris en l’exercici de llurs activitats.
TERCER: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els promotors
abans esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l’ordenança fiscal aplicable.
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Assumptes de Governació:
13) Sol·licituds de llicència municipal d’activitat.
■Sol·licitud de llicència ambiental del Celler Cooperatiu de Gandesa, SCCL,
Exp. 14/2010.L’entitat “Celler Cooperatiu de Gandesa, SCCL” va sol·licitar a l’Ajuntament
llicència ambiental per establir una nova línia de recepció, neteja i classificació
d’olives, millorant les seves instal·lacions agroindustrials, al c. Reis Catòlics,
s/núm. àrea B, de Gandesa.
Segons l'informe emès pel Tècnic Municipal, l'activitat de referència està
inclosa a l'annex II, apartat 7, subapartat 2b, “tractament i transformació per
a la fabricació de productes alimentaris a partir de matèria primera vegetal,
amb una capacitat de producció de productes acabats de fins a 300 tones per
dia (mitjana trimestral) i superior a 5 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, zona d’implantació industrial, Clau 5.
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.
En data 3 d’agost de 2012 la Ponència Ambiental del Consell Comarcal va
emetre un informe integrat de caràcter favorable sobre els aspectes de la seva
competència, condicionat a què es complissin les mesures correctores
relacionades al mateix informe.
D’altra part,
la Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i
Salvaments de la Generalitat de Catalunya va emetre un informe favorable
sobre l’activitat a establir, condicionat a l’adopció de les mesures de seguretat
contra incendis 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 es va sotmetre a informació pública durant un
termini de trenta (30) dies , mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona núm. 219 de data 20.09.2012, correcció d’errades
en el núm.. 292 de data 20.12.2012 i en el tauler d’anuncis de la Casa
Consistorial, respectivament. Simultàniament es va sotmetre a informació
veïnal durant un termini de deu (10) dies.
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Durant els tràmits d’informació pública i d’informació veïnal, respectivament,
no va presentar-se cap tipus de reclamació.
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, en sessió de data 20 de desembre de 2013, va formular la proposta de
resolució de l’expedient d’activitat núm. 14/2010, incoat a instància de l’entitat
“Celler Cooperatiu de Gandesa, SCCL”, amb CIF F-43011816, en el sentit
d’atorgar a aquesta, llicència ambiental per establir una nova línia de recepció,
neteja i classificació d’olives, millorant les seves instal·lacions agroindustrials,
al c. Reis Catòlics, s/núm. àrea B, de Gandesa, de conformitat amb el
projecte i annexos presentats i amb les condicions que consten al mateix
acord.
La proposta de resolució va ser comunicada a l’interessada i al Consell
Comarcal de la Terra Alta, respectivament, perquè en el termini de quinze (15)
poguessin presentar les al·legacions que consideressin oportunes.
Atès que cap de les parts va presentar cap al·legació;
Vistos els articles 47 a 50 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, abans
esmentada;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Atorgar al Celler Cooperatiu de Gandesa, SCCL, amb CIF F43011816, llicència ambiental per establir una nova línia de recepció, neteja i
classificació d’olives, millorant les seves instal·lacions agroindustrials, al c.
Reis Catòlics, s/núm. àrea B, de Gandesa, de conformitat amb el projecte i
annexos presentats i amb les condicions següents:
1. A què es doni compliment a les condicions imposades a l’informe de la
Direcció General de Prevenció d’Incendis:
-Caldrà disposar d’una llum d’emergència i senyalització a sobre de la porta
de la sortida alternativa de la sala d’elaboració d’oli.
-L’aforament màxim del local serà de 25 persones.
-L’activitat correspon al conjunt de les dues instal·lacions, la de producció de vi
i la nova línia de neteja d’olives, per tant, la prevenció d’incendis ha de ser pel
global de la instal·lació.
2. El titular de la llicència haurà de presentar a l’Ajuntament certificació final de
l’activitat, expedida per un tècnic competent que acrediti que l’activitat i les
instal·lacions s’adeqüen al projecte presentat i a la llicència atorgada.
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3. El titular de la llicència haurà de sol·licitar als Serveis Tècnics Municipals
que realitzin la corresponent acta de comprovació.
SEGON:
Determinar que la present llicència s’atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l’exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer el titular de la
llicència ambiental atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
QUART: Notificar el present acord a l’interessat i al Consell Comarcal de la
Terra Alta, respectivament.
■Sol·licitud dels Srs. Daniel Esteve i Francina Prades (Exp. 1/2013).
Els Srs. Daniel Esteve Roig i Francina Prades Martínez (Esteve Prades CB),
han sol·licitat llicència d’activitat per a destinar a ús turístic un habitatge existent
al c. Carnisseries, núm. 11, pis entresòl, de Gandesa, segons consta a
l'expedient a dalt referenciat.
L'activitat en qüestió és innòcua per no tenir incidència ambiental i per tant, no
està classificada pel Decret 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats.
Segons les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, l'activitat a
establir és un ús permès en aquesta zona, qualificada com a sòl urbà, zona
d’ordenació antiga i tradicional, Clau 1-A, sistema d’ordenació de l’edificació
amb alineació a vial.
Per altra part, l’habitatge on s'ha d'establir l'activitat, té una superfície útil a
efectes d'activitat, de 42,03 m², una ocupació màxima recomanada de 4
persones i reuneix les condicions de seguretat exigides per l'ús a què es
destina, d'acord amb la documentació presentada.
Atès que per altra part, l’ús turístic dels habitatges està previst a la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge;
Atès que la documentació aportada pels promotors compleix amb els requisits
exigits pel Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’Establiments d’allotjaments
i d’Habitatges d’ús turístic;
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per Secretaria;
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Vistos els articles 71 a 76, 92 i 93 del Decret 179/1995, 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 19 de la
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge i disposicions
concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar als Srs. Daniel Esteve Roig i Francina Prades Martínez
(Esteve Prades, CB) llicència municipal d'activitat per a destinar a ús turístic un
habitatge existent al c. Carnisseries, núm. 11, pis entresòl, de Gandesa, de
plena conformitat amb la documentació aportada pels promotors, obrant a
l’expedient d’activitat núm. 1/2013 i amb les condicions següents:
1. Abans d’iniciar l’activitat, els promotors hauran de sol·licitar als Serveis
Tècnics Municipals que realitzin la corresponent acta de comprovació.
2. L’ocupació màxima de l’habitatge serà de 4 persones.
SEGON:
Determinar que la present llicència s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer la titular de la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
14) Aprovació si s’escau, de la rectificació de l’Inventari de Béns
Municipals referit a 31.12.2012.
Vist l’expedient incoat amb motiu de la rectificació de l’Inventari de Béns
Municipals referida a 31 de desembre de 2012,
la qual reflecteix les
incidències dels béns, drets i obligacions municipals ocorregudes durant el
darrer any;
De conformitat amb el determinen els articles 100 a 118 del Decret 336/1988,
de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals i
disposicions concordants;
En ús de les competències conferides a l’Ajuntament en vers aquesta matèria;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns Municipals referit a
31.12.2012, en els termes següents:
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Variacions en béns immobles:
Altes:
1. Urbà. Porció de terreny de 63,39 m2 de superfície, destinat a vial, de
26,35 m de llarg per 2,40 m d’ampla, paral·lel a la Ctra. de Bot,
sense
designació específica. Destinat a la formació de vial públic (voreres).
Procedeix de la cessió gratuïta efectuada pels Srs. Daniel Martínez Fornells i
Juan Manuel Martínez Fornells a favor de l’Ajuntament.
Valoració: 300,00€
Qualificació jurídica: Domini Públic, ús públic (vial).
Inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, Tom 823, Llibre 85, Foli 57,
Finca 6335.
Variacions:
-Inscripció registral al Registre de la Propietat de Gandesa d’una porció de
terreny de 113,25 m2 de superfície, situat a la part posterior de la Ctra. de Bot,
11, perpendicular al c. del Romer i paral·lel a la Ctra. de Bot, de 22,90 m de
llarg i 5,01 m d’ampla, sense designació específica. Destinat a la formació de
vial públic.
Procedeix de la cessió gratuïta efectuada pels Srs. Daniel Martínez Fornells i
Juan Manuel Martínez Fornells a favor de l’Ajuntament.
Valoració: 300,00€
Qualificació jurídica: Domini Públic, ús públic (vial).
Inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, Tom 823, Llibre 85, Foli 56,
Finca 6334.

Variacions en béns mobles:
Altes:
1: Vuit (8) casetes mòbils cedides per l’empresa “Construccions Jaén Vallés,
SL”, mitjançant escriptura pública atorgada en data 18.11.2011, davant l’Il·lm.
Notari de Gandesa, núm. de protocol 1.342.
Situades provisionalment darrera l’edifici de les Escoles Velles, Av. Catalunya,
9-11.
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2: Fotocopiadora marca Kyocera Taskalfa-300ci,
destinada a les oficines municipals.

model Ma QJE0504795,

Valoració: 6.346,20€
3: Vehicle tot terreny, equipat amb emissora, antena, sistema de megafonia i
rotulat,
matrícula 3987-HBT, marca Nissan, model Navara, destinat a
Protecció Civil (Plans d’Emergència Nuclear).
Valoració: 23.640,00€
Baixes:
-Cap

Obligacions de l'ens local:
-Préstecs per un termini superior a 1 any:
1 i únic: Crèdit a llarg termini formalitzat amb l’entitat “Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona (la Caixa).
Saldo préstec a 31.12.2012: 180.303,60€
Tipus d’interès vigent: 2,284%
Interessos subvencionats parcialment per la Diputació de Tarragona.
Destinació. Obra Camp de Futbol (pavimentació amb gespa artificial).
Amortitzacions: anuals.
Venciments pendents a 31.12.2012: 6
SEGON: Trametre còpia de l’expedient de rectificació de l’Inventari de Béns
Municipals aprovada per l’Ajuntament, a la Delegació Territorial del Govern de
la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre i a la Subdelegació del
Govern a Tarragona, respectivament.
16) Aprovació si s’escau, del conveni de col·laboració entre el Centre
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i
l’Ajuntament de Gandesa per a la cessió d’un equip portàtil de
mesura del nivell de camp electromagnètic en el marc del projecte
de la governança radioelèctrica.
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Vista la proposta de conveni de col·laboració tramesa pel Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) , que té per objecte
la cessió per part del CCTI a l’Ajuntament, d’un equip portàtil de mesura del
nivell de camp electromagnètic;
Atès que segons el conveni esmentat, l’Ajuntament realitzarà les mesures de
nivell de camp electromagnètic en els llocs determinats al mateix conveni amb
l’equip portàtil durant el període de vigència de la cessió de l’equip, fins 30 de
juny de 2013, prorrogable per períodes d’un any;
Feta avinent la proposta de l’Alcaldia sobre aprovació de dit conveni;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre el Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i l’Ajuntament de Gandesa
pel qual el primer cedeix al segon un equip portàtil de mesura del nivell de
camp electromagnètic, en el marc del projecte de la governança radioelèctrica;
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde-President per a signar el conveni aprovat.
TERCER: Donar trasllat del present acord al Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació, per al seu coneixement i efectes escaients.
Assumptes de personal:
17) Ratificació si s’escau,
de
immobilització, en l’exercici
Pressupost Municipal per
extraordinàries del personal
20/2012.

la Resolució de l’Alcaldia sobre
2012, dels crèdits previstos en el
a l’abonament de les pagues
municipal, d’acord amb el RDL

L’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de Mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, estableix l’obligació de suprimir
el pagament de les pagues extres del personal al servei del sector públic,
immobilitzar en el present exercici els crèdits previstos per a l’abonament de les
esmentades pagues i afectar aquests crèdits a la finalitat que estableix el
mateix precepte, no podent-se destinar a cap altra objectiu, ni en el present
exercici ni en exercicis futurs.
Atès que el precepte legal abans esmentat és d’aplicació directa a l’Ajuntament;
De conformitat amb el que determinen els articles 30 i següents del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol
6è. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el RDL 20/2012, abans
esmentat, i concordants;
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L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Declarar la no disponibilitat i immobilització, en l’exercici 2012, dels
crèdits previstos en el Pressupost Municipal per a l’abonament de les pagues
extraordinàries del personal de l’Ajuntament, import total 20.897,63€.
SEGON: Afectar aquests crèdits a les finalitats previstes a l’article 2ón. del
RDL 20/2012 per als futurs exercicis.
TERCER: Determinar que el present acord no afecta els empleats públics
municipals la retribució dels quals, és inferior a jornada completa i en còmput
anual a 13.469,40€.
QUART:
Ratificar la resolució dictada en el mateix sentit
Presidència en data 28 de desembre de 2012.

per l’Alcaldia-

CINQUÈ: Donar trasllat del present acord a la Subdelegació del Govern, per
al seu coneixement i als efectes escaients.
SISÈ: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l’executivitat del present acord.
Assumptes diversos:
16) Moció del Grup Municipal APG-FIC, sobre adhesió de l’Ajuntament
de Gandesa a l’Associació de Municipis per la Independència.
El Sr. Alcalde va cedir la paraula al Grup Municipal APG-FIC per a què efectués
una exposició de la moció presentada.
El Regidor Sr. Joan Taulats Soler, del Grup Municipal APG-FIC va fer una
exposició de la moció per a l’adhesió de l’Ajuntament a l’Associació de
Municipis per la Independència, i va sol·licitar que constés en acta el següent
manifest, que va llegir públicament:
“Certament, amb aquesta moció que presentem des del grup municipal APG demanem
l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).
Els motius estan exposats de manera clara i respectuosa. Tot i que ara no entrarem en
detalls, (tot ens disposem d’una còpia) aquests estan reflectits en el document en tres parts
ben diferenciades.
Una part de caràcter històric, una altra part de caràcter polític, i una tercera de caràcter jurídic.
Sabem i coneixem la situació actual de Catalunya respecte l’Estat Espanyol.
Tots sabem que Catalunya és un país mil·lenari amb tot allò que en dret conforma una nació,
una llengua, una cultura, les tradicions, les institucions i els sentiment de pertinença, en
poques paraules, la voluntat de ser.... Catalunya és un país obert que acull a tot aquell vulgui
ser acollit.
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El rebuig constant de tot allò que ens configura com a poble i com a una nació mil·lenària
comporta la necessitat d’esdevenir una altra vegada el que, de fet, no hem deixat de ser mai,
un poble amb l’anhel de ser un estat propi que possibiliti viure en pau i faci possible el treball i
la convivència amb la nostra gent i els nostres veïns.
Actualment, de les 41 comarques que conformen Catalunya, amb els seus 41 consells
comarcals i els seus 946 municipis, ja han signat el document que presentem avui un total de
28 consells comarcals (un 70%) i 650 municipis (un 69%), entre ells, Tortosa, Móra d’Ebre i
Móra la Nova.
Totes aquestes xifres, no només són això, xifres, sinó que representen a centenars de milers
de persones unides per una aspiració legítima i pacífica encapçalada, com no podia ser d’una
altra manera, pel moviment de l’Assembla Nacional Catalana (ANC).
Demanem doncs, que des de l’Ajuntament de Gandesa li donéssim el nostre suport i li féssim
saber que estem al seu costat.”

En acabar, el Regidor Sr. Joan Taulats va sol·licitar al Ple que aprovés la
moció d’adhesió de l’Ajuntament a l’Associació de Municipis per la
Independència.
El Sr. Alcalde va manifestar que el Grup Municipal CiU estava d’acord amb la
moció presentada però creia que hi havia una errada en la proposta d’acord i
que s’havien de suprimir els apartats 5è i 6è de la moció , referents al tràmit
informació pública, perquè no era necessari, i afegir-ne un de nou, d’aprovació
dels estatuts de dita associació.
Per la seva part, la Regidora Sra. Ana Sicart Tarragó, del Grup Municipal del
Partit Popular, va manifestar que votaria en contra de la moció presentada
perquè considerava que en una època de globalització i d’obertura i
acostament a Europa, no es podien formar noves fronteres. Va dir que els
polítics haurien
d’intentar superar la crisi, que estava a favor de la
negociació d’un nou pacte fiscal per a Catalunya, atès el seu pes històric i
econòmic, però no de la independència. Per últim va dir que la consulta no
estava dins del marc legal i creia que l’Ajuntament no s’hi hauria d’adherir a
l’Associació de Municipis per la Independència.
Sotmesa a votació la moció de referència;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR amb el vot en contra del Grup Municipal
del Partit Popular:
PRIMER:
Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència
constituïda en Vic en data 14 de desembre de 2011.
SEGON: Aprovar els estatuts de dita Associació.
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TERCER:
Delegar en l’Alcalde per representar l’Ajuntament davant
l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
QUART: Donar trasllat del present acord a l’Associació de Municipis per la
Independència domiciliada al c. Ciutat, 1 de Vic i també a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya.
CINQUÈ: Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessari per a
l’efectivitat de l’acord precedent.
18) Assumptes de l’Alcaldia-Presidència.
El Sr. Alcalde va manifestar al Regidor Sr. Miquel Aubà Fleix, del Grup
Municipal APG-FIC, que tal i com li havia dit al Ple anterior, li lliurava una
còpia del conveni formalitzat entre l’Ajuntament i l’INCASOL per les obres
d’urbanització del vial d’accés al Polígon Industrial.
El Sr. Miquel Aubà el va acceptar.
PREGS I PREGUNTES:
No n’hi varen haver.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió a tres quarts d’onze del vespre de la data al
començament assenyalada.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, vint-i-nou de gener de dos mil tretze.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Carles Luz Muñoz.
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LA SECRETÀRIA,

