Acta Ple núm. 6/2013

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EN DATA 30 DE JULIOL DE 2013.
A Gandesa, sent dos quarts i mig de deu del vespre del dia 30 de juliol de
2013, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els membres
de la Corporació Municipal que tot seguit es relacionen, convocats prèviament
pel Sr. Alcalde-President, a fi de celebrar sessió plenària de caràcter ordinari:
-President: Sr. Alcalde, Carles Luz Muñoz.
Regidors:
-Sr. Jaume Solé Altadill.
-Sra. Maria Teresa Aubà Bases.
-Sr. Pere Royo Pedrola.
-Sra. Glòria Ruana Pegueroles.
-Sra. Ana Maria Sicart Tarragó.
-Sr. Miquel Aubà Fleix.
-Sr. Ramon Lluís Vidal.
-Sr. Joan Taulats Soler.
-Sra. Raquel Mulet Moreno.
-Sra. Montserrat Mateu Amades.
Secretària: Sra. Yolanda Sas Laudo.
El Sr. Alcalde, després de comprovar l’existència del quòrum necessari,
disposa el començament de la sessió amb el tractament dels assumptes
inclosos a l’ordre del dia.
De conformitat amb el que determinen els articles 110 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels Ens Locals i disposicions concordants, es transcriuen a
continuació els acords plenaris adoptats:
Assumptes de caràcter general:
1) Aprovació si s’escau, de les actes de les sessions celebrades per
l’Ajuntament Ple en dates 30 de maig de 2013 i 19 de juny de 2013,
respectivament.
-Acta Ple 30 de maig de 2013:
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Feta avinent l’acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en data
30 de maig de 2013;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en data 30
de maig de 2013, sense esmenes de cap tipus.
-Acta Ple 19 de juny de 2013:
Feta avinent l’acta de la sessió extraordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en
data 19 de juny de 2013;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió extraordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en
data 19 de juny de 2013, sense esmenes de cap tipus.
2) Donar compte de la correspondència d’interès municipal.
A continuació, la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal, atenent a
les instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d’un recull de la
correspondència d’interès municipal rebuda darrerament, segons el detall
següent:
a) Escrit del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya, rebut en data 2.07.2013,
d’acreditació del
finançament consolidat de l’obra nomenada “Pavimentació i serveis del carrer
de la Germandat”, inclosa en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, any
2012, amb un pressupost d’adjudicació de 200.409,65€ i una subvenció de
140.986,76€.
b) Escrit del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya, rebut en data 5.06.2013, d’agraïment a l’Ajuntament
per la informació facilitada en el marc de la campanya de recopilació de dades
de personal de les administracions públiques catalanes.
c) Escrit de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya, rebut en data 5.06.2013, sobre tramesa del Pla
director urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de
l’Ebre, el qual resta en tràmit d’informació públic per un termini de dos mesos.
d) Escrit de la Federació de Municipis de Catalunya, rebut en data 7.06.2013,
en relació a la Circular del DARPMN de la Generalitat, en la qual es comunica
que el Cos d’Agents Rurals portarà a terme una campanya d’inspecció per
comprovar la correcta identificació amb microxip de gossos, tant en nuclis
urbans com en el medi natural, de municipis de menys de 5.000 habitants.
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e) Escrit del Consell Comarcal de la Terra Alta, rebut en data 14.06.2013,
informant que subvenciona el 50 per 100 de la matrícula als alumnes de la
comarca que s’inscriguin als cursos que organitzen la Universitat d’Estiu
URV-UETE i la UOC.
f) Escrit del Consell Comarcal de la Terra Alta, rebut en data 28.06.2013,
comunicant que en resposta a la sol·licitud de l’Ajuntament, el Pla d’Ocupació
Terra Alta 2013 en conveni amb la Diputació de Tarragona iniciarà els treballs
d’arranjament dels espais de l’Àrea recreativa la Fonteta.
g) Escrit de la Direcció General de la Guàrdia Civil, rebut en data 21.06.2013,
sobre tramesa d’informació sobre l’expedició de les targetes d’armes de la 4a.
categoria.
h) Escrit de la Direcció General de Política Energètica i Mines, rebut en data
27.06.2013, sobre trasllat de la Resolució per la qual s’estableix la liquidació
del terme variable corresponent a l’any 2012 i del terme fix de l’any 2013, que
ha de realitzar ENRESA de conformitat amb el que disposa l’Ordre Ministerial
de 13 de juliol de 1998 en benefici dels municipis afectats per la Central
Nuclear d’Ascó.
i) Escrit de l’Agència Catalana de l’Aigua, rebut en data 25.06.2013,
comunicant que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ha interposat recurs
contenciós administratiu contra la resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua,
per la qual es va revisar l’autorització d’abocament de l’Ajuntament,
corresponent a l’abocament de les aigües residuals procedents del municipi.
j) Escrit de l’empresa “EDP Renewables Europe, SL”, rebut en data
29.07.2013, de presentació del projecte “Green Education”, el qual té per
objectiu oferir beques escolars a nens i joves amb interès per estudiar, que
visquin en àrees on l’empresa té o tindrà parcs eòlics, i que pertanyin a
famílies amb pocs recursos econòmics.
L’Ajuntament Ple va donar-se’n per assabentat.
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.
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En compliment del que estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, el Sr. Alcalde-President va disposar que per Secretaria es donés
compte de les resolucions que havia dictat l’Alcaldia des de la data
de
celebració de la darrera sessió plenària ordinària fins avui, segons la relació
següent::
-Resolució 98/2013, de data 28.05.2013, per la qual s’adjudica el contracte
d’execució dels treballs addicionals d’instal·lació d’aigua i canalització elèctrica
d’un tram del carrer Pou Nou a l’empresa “Construccions Jaén Vallés, SL”, per
l’import de 3.617,78€.
-Resolució 99/2013, de data 28.05.2013, d’aprovació i ordenació del pagament
d’una liquidació de taxes d’import 77,60€.
-Resolució 100/2012, de data 30.05.2013, d’aprovació de la certificació
d’obres 1 de les obres de “Pavimentació de part de les pistes de tennis i
formació de mur de formigó”, que executa l’empresa “Fontcalda Construccions,
SC” i d’import 17.420,12€.
-Resolució 101/2013, de data 30.05.2013,
d’aprovació i ordenació del
pagament d’una factura d’import 17.420,12€, que correspon a la certificació
d’obres abans esmentada.
-Resolució 102/2013, de data 30.05.2013,
d’aprovació i ordenació del
pagament d’una factura d’import 9.639,35€, corresponent a la certificació 2 de
les obres de “Construcció de 36 nínxols al Cementiri Municipal” que executa
l’empresa “Construccions Jaén Vallés, SL”.
-Resolució 103/2013, de data 30.05.2013,
pagament d’una factura d’import 921,87€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució 104/2013, de data 31.05.2013, d’aprovació del modificat del
projecte bàsic i d’execució 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 201.409,64€, IVA inclòs.
-Resolució 105/2013, de data 5.06.2013, per la qual s’interessa de la
Secretària-Interventora informació sobre l’estat de tramitació de l’expedient de
la Liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2012.
-Resolució 106/2013, de data 7.06.2013, de convocatòria a la Junta de
Govern Local per a celebrar sessió ordinària el dia 10 de juny de 2013.
-Resolució 107/2013, de data 7.06.2013, d’aprovació de la certificació d’obres
1 de les obres de “Construcció d’una tanca perimetral i d’un mur inclinat tipus
escullera a la Piscina Municipal de Gandesa”, que executa l’empresa
“Construccions Jaén Vallés, SL” i d’import 23.686,36€.
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-Resolució 108/2013, de data 7.06.2013, d’aprovació de l’expedient de
contractació incoat per l’adjudicació del contracte de gestió del servei de bar
de les piscines municipals durant la temporada d’estiu, pel sistema de
procediment negociat, sense publicitat.
-Resolució 109/2013, de data 11.06.2013,
d’aprovació del conveni de
col·laboració a signar entre el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, el Consell Comarcal de la Terra Alta i l’Ajuntament per la gestió de
l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta.
-Resolució 110/2013, de data 11.06.2013, per la qual s’adjudica el contracte
de subministra d’equipament informàtic per a l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta
a l’empresa contractista “Informàtica i Ofimàtica CRC, SL”, per l’import de
15.995,79€, IVA inclòs.
-Resolució 111/2013, de data 11.06.2013, per la qual s’aprova inicialment
l’expedient de modificació de crèdit 4/2012, que afecta el Pressupost
Municipal del mateix exercici, ascendeix a l’import de 130.319,00€ i es finança
amb baixes de crèdit d’altres partides del pressupost no compromeses.
-Resolució 112/2013, de 18.06.2013, de convocatòria al Ple de la Corporació
Municipal per a celebrar sessió extraordinària el dia 19 de juny de 2013.
-Resolució 113/2013, de data 18.06.2013, per la qual s’atorga a l’empresa
“Autoescola Monteso, SL” llicència ambiental per una activitat de Centre de
formació de CAP i Escola de Xofers, a l’av. d’Aragó, s/núm. baixos, de
Gandesa, segons expedient d’activitat 14/2013.
-Resolució 114/2013, de data 19.06.2013, per la qual s’adjudica a la Sra.
Maite Alvarez Morelló, el contracte de gestió del servei de bar de les piscines
municipals, temporada d’estiu 2013, per l’import de 300,00€ mensuals més
IVA.
-Resolució 115/2013, de data 19.06.2013, per la qual s’adjudica el contracte
d’execució de les obres de “Construcció de mur de formigó a la mitgera del pati
de l’Escola Puig Cavaller de Gandesa” a l’empresa “Construccions Jaén
Vallés, SL”, per l’import de 12.606,68€, IVA inclòs.
-Resolució 116/2013, de data 20.06.2013, per la qual es contracta laboralment
el Sr. Genís Navarro Roselló, per a prestar el servei de socorrista-monitor a les
Piscines Municipals durant la temporada d’estiu 2013.
-Resolució 117/2013, de data 20.06.2013, per la qual es contracta laboralment
el Sr. Lluís Vidal Estruel per a prestar el servei de socorrista-monitor a les
Piscines municipals durant la temporada d’estiu 2013.
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-Resolució 118/2013, de data 21.06.2013, d’aprovació inicial del projecte
tècnic de les obres de “Muntatge de dos pistes de pàdel a la zona poliesportiva
de Gandesa”, redactada pel Tècnic Municipal i amb un pressupost de
contracta de 38.396,29€, IVA inclòs.
-Resolució 119/2013, de data 26.06.2013, d’aprovació de la certificació
d’obres 1 de les obres de “Pavimentació i serveis del carrer Germandat”, que
executa l’empresa “Construccions Anna 2005, SL” i que ascendeix a l’import de
50.398,30€.
-Resolució 120/2013, de data 26.06.2013, d’aprovació de la Liquidació del
Pressupost Municipal de 2012.
-Resolució 121/2013, de data 27.06.2013, d’aprovació de la certificació
d’obres 1 de les obres de “Construcció d’un mur de formigó a l’Escola Puig
Cavaller, que executa l’empresa “Construccions Jaén Vallés, SL” i d’import
12.606,68€.
-Resolució 122/2013, de data 27.06.2013, d’aprovació i ordenació del
pagament d’una factura d’import 12.606,68€, que correspon a la certificació
d’obres abans esmentada.
-Resolució 123/2013, de data 27.06.2013, d’aprovació de la certificació
d’obres 2 de les de “Pavimentació de part de les pistes de tennis i formació de
mur de formigó”, que executa l’empresa “Fontcalda Construccions, CB” i
d’import 28.487,52€.
-Resolució 124/2013, de data 27.06.2013, d’aprovació i ordenació del
pagament d’una factura d’import 28.487,52€, que correspon a la certificació
d’obres abans esmentada.
-Resolució 125/2013, de data 28.06.2013,
per la qual es contracta
laboralment el Sr. Aleix Pujol Andrés per a prestar el servei de monitor de
natació per la impartició dels cursos de natació per a infants i adults a les
Piscines Municipals durant la temporada d’estiu 2013.
-Resolució 126/2013, de data 28.06.2013, de convocatòria a la Comissió
Especial de Comptes per a celebrar reunió el dia 4 de juliol de 2013, amb
l’objectiu d’informar el Compte General Municipal referit a l’exercici 2012.
-Resolució 127/2013, de data 30.06.2013, d’atorgament a personal municipal,
de gratificacions econòmiques per tasques realitzades fora de la jornada laboral
durant el mes de juny de 2013.
-Resolució 128/2013, de data 30.06.2013,
pagament d’una factura d’import 921,87€.
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d’aprovació i ordenació del

-Resolució 129/2013, de data 8.07.2013, per la qual s’adjudica a l’empresa
“Pàdel Gandesa, SL” el contracte per a la construcció i explotació de dues
pistes de pàdel a la zona poliesportiva de Gandesa, pel sistema de concessió.
-Resolució 130/2013, de data 8.07.2013, per la qual es contracta laboralment
el Sr. Xavier Gil Panisello per a treballs de revisió de les instal·lacions de
l’enllumenat públic i manteniment d’altres infraestructures municipals, amb
contracte per servei determinat i a jornada sencera.
-Resolució 131/2013, de data 9.07.2013, d’atorgament a personal municipal
de gratificació econòmica per tasques realitzades fora de la jornada laboral
durant el 2ón. trimestre de 2013.
-Resolució 132/2013, de data 12.07.2013, de convocatòria a la Junta de
Govern Local per a celebrar sessió ordinària el dia 15 de juliol de 2013.
-Resolució 133/2013, de data 12.07.2013, per la qual es disposa l’aplicació de
la bonificació del 100 per 100 de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica,
exercici 2013, als vehicles que es relacionen a l’annex de la mateixa resolució,
els quals reuneixen els requisits necessaris per a gaudir de la bonificació
prevista a l’ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’IVTM.
-Resolució 134/2013,
de data 25.07.2013, de convocatòria al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió ordinària el dia 30 de juliol de 2013.
-Resolució 135/2013, de data 25.07.2013, per la qual es contracta laboralment
el Sr. Oscar Barrena Gisbert per a realitzar les tasques habituals del personal
de la Brigada Municipal que ha de gaudir de vacances, amb contracte
d’interinitat i a jornada sencera.
-Resolució núm. 136/2013, de data 26.07.2013, d’aprovació i ordenació del
pagament d’una factura d’import 15.838,35€, que correspon a una bestreta a
compte de la certificació d’obres 2 de les obres de “Pavimentació i serveis del
carrer Germandat.
L’Ajuntament Ple va donar-se’n per assabentat.
Assumptes d’Hisenda:
5) Aprovació si s’escau, de padrons cobratoris de tributs municipals.
Padró taxa servei municipal d’abastament d’aigua 2-T-2013.
Vist el padró cobratori de la taxa municipal pel servei de subministrament
d’aigua referit al 2ón. trimestre de 2013 i que ascendeix a l’import de
82.050,79€, 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.
6) Aprovació provisional si s’escau, de la imposició i ordenació de
preu públic pel servei esportiu de les pistes de pàdel.
El Sr. Alcalde va exposar que l’Ajuntament havia acordat establir el servei
esportiu de pistes de pàdel, mitjançant gestió indirecta, concessió, i que un
cop finalitzada la licitació per a l’adjudicació del contracte de construcció i
explotació de les pistes de pàdel, aquest s’havia adjudicat a l’empresa “Pàdel
Gandesa, SL”, de conformitat amb la proposició presentada.
Va exposar el Sr. Alcalde que d’acord amb l’adjudicació del contracte,
proposava al Ple de la Corporació Municipal aprovar la imposició i ordenació
d’un preu públic per la utilització del servei esportiu de les pistes de pàdel, per
les tarifes que el concessionari cobraria als usuaris del servei.
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 i 41 al 47 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: Aprovar provisionalment la imposició i ordenació del preu públic pel
servei esportiu de les pistes de pàdel, i l’ordenança fiscal 41 que l’ha de
regular, de conformitat amb les tarifes següents:
Ordenança fiscal 41, reguladora del Preu Públic pel servei esportiu de les pistes de
pàdel.
1) Tarifes per utilització de les pistes:
-de 9 a 17 h: 14,00€ l’hora i quart
-de 17 a 22 h: 16,00€ l’hora i quart
-Amb llum: 20,00€ l’hora i quart.
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2) Per l’escola de pàdel:
-Particulars: 18,00€ l’hora
-Per parelles: 11,00€ l’hora/persona
-Grups de 3: 8,00€ l’hora/persona.
-Grups de 4: 7,00€ l’hora/persona
-Escola: 27,00E/mes, un dia per setmana.

SEGON: Determinar que l’ordenança fiscal aprovada entrarà en vigor a partir
de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i
s’aplicarà amb efectes d’aquella data.
TERCER: Sotmetre el presents acords a exposició pública durant un termini de
trenta dies a efectes d’examen i de reclamacions, durant el qual els interessats
podran examinar l’expedient i presentar davant l’Ajuntament Ple,
les
reclamacions que considerin procedents, amb el benentès que un cop
transcorregut el tràmit d’informació pública,
si no s’ha presentat cap
reclamació, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu.
7) Aprovació definitiva, si s’escau, de l’expedient de modificació de
crèdit 4/2012, que afecta el Pressupost Municipal del mateix
exercici.
El Sr. Alcalde va exposar que per raons d’urgència en la tramitació, havia
aprovat inicialment
per Resolució de data 11.07.2013, l’expedient de
modificació de crèdit 4/2012, que afectava el Pressupost Municipal del mateix
exercici. Va dir que l’expedient s’havia incoat perquè s’havien d’assumir
determinades obligacions amb càrrec al Pressupost Municipal de 2012 per a
les quals no hi havia consignació pressupostària suficient i que afectava tant a
despeses corrents
com a inversions reals,
ascendia a l’import de
130.319,00€ i es finançava amb baixes de crèdit de partides no compromeses
del mateix pressupost
Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció,
l’expedient;

obrant a

Vistos els articles 177 en relació amb el 169 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, 21 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,
així com d’altres disposicions concordants;
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Atès que l’expedient de referència s’ha sotmès al tràmit d’informació pública per
un termini de quinze dies mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 160 de data 11 de juliol de 2013 i en el tauler d’anuncis de la
Casa Consistorial, respectivament,
no havent-se presentat cap tipus de
reclamació;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Ratificar íntegrament la Resolució de l’Alcaldia de data 11.06.2012,
d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 4/2012, que afecta el
Pressupost Municipal del mateix exercici.
SEGON: Aprovar definitivament dit expedient, un resum del qual es transcriu
a continuació, a nivell de capítols:
Partides suplementades i/o habilitades:
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol VI
Capítol IX

Despeses de personal
Despeses de béns corrents i de serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius financers
Total

2.041,00
52.959,00
22,00
300,00
74.873,00
124,00
130.319,00

Finançament:
Amb nous o majors ingressos sobre els totals previstos en el Pressupost Municipal:
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV

Despeses de personal
Despeses de béns corrents i de serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Total

40.319,00
75.630,00
8.000,00
6.370,00
130.319,00

TERCER: Publicar-ne un resum en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i trametre’n còpia a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda, respectivament.
8) Donar compte del resultat de la Liquidació del Pressupost
Municipal de l’exercici 2012.
El Sr. Alcalde va exposar que en compliment del que establia l’article 192.4 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, es donava compte al Ple de la
Corporació Municipal de la Resolució de l’Alcaldia-Presidència de data

10

26 de juny de 2013, d’aprovació de la Liquidació del Pressupost Municipal de
l’exercici 2012, en els termes següents:
Fons líquids a 31-12-2012
(només pressupostaris):

1.361.473,33€

DRETS pendents de cobrament
a la mateixa data:

1.627.514,37€

-

OBLIGACIONS pendents de pagament
a la mateixa data:

1.742.190,83€

-

RESULTAT:

-

TRESORERIA:

-

-

-

Fons líquids a 1.01.2012:

+1.246.796,87€

1.724.476,61€

-

Cobraments:

5.557.625,78€

-

Pagaments:

5.709.338,50€

-

RESULTAT TRESORERIA A 31.12.2012:

1.572.763,89€

RESULTAT PRESSUPOSTARI
1. DRETS RECONEGUTS NETS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.415.924,96€
2. OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. . . . . . . . . . . . . . . . .2.592.918,22€
3. RESULTAT PRESSUPOSTARI (1-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..823.006,74€
4. DESVIACIONS POSITIVES DE FINANCIACIÓ . . . . . . . . . . . . .
--5. DESVIACIONS NEGATIAVES DE FINANCIACIÓ . . . . . . . . . . .
--6. DESPESES FINANCIADES AMB ROMANENT LIQUID
DE TRESORERIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--7. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3-4+5+6+7) . . . . . . .823.006,74€

L’Ajuntament Ple va donar-se’n per assabentat.
9) Aprovació si s’escau, dels Comptes Generals Municipals de l’exercici
2012.
El Compte General Municipal referit a l'exercici 2012, format per Intervenció i
rendit per l'Alcaldia-Presidència, s'ha sotmès en data 4 de juliol de 2013 a
informe de la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament, integrada per
representants dels diferents Grups Polítics Municipals, segons composició i
funcionament aprovats per acord de l’Ajuntament Ple de data 29.06.2011.
La Comissió Especial de Comptes va acordar per unanimitat, informar
favorablement el Compte General Municipal de 2012 i sotmetre'l a informació
pública juntament amb l'expedient administratiu, durant un termini de quinze
dies i vuit dies més, donant compliment al que estableix l'article 212.3 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.
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En compliment de l’acord de la Comissió esmentada, el Compte General
Municipal de 2012, juntament amb l'informe emès per aquesta i resta de
documentació obrant a l’expedient administratiu, resta sotmès al tràmit
d’informació pública fins l’1.08.2013, inclòs, mitjançant sengles edictes
publicats en el Butlletí Oficial de la Província núm. 155 de data 5.07.2013 i en el
tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, respectivament.
Fets avinents els documents que es relacionen a continuació,
l'expedient administratiu;

obrants a

-Balanç de situació.
-Compte de Resultats.
-Liquidació del Pressupost.
-Resultat Pressupostari.
-Estat de Tresoreria.
-Estat demostratiu dels drets a cobrar i obligacions a pagar, procedents de
pressupostos tancats.
-Acta d’arqueig i de les existències a caixa referides al final de l’exercici.
-Certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents a favor de l’entitat
local a la mateixa data, amb les corresponents actes de conciliació de saldos.
Als quals s'hi han adjuntat els annexos següents:
-Balanç de comprovació.
-Estat de despeses amb finançament afectat.
-Estat de Romanent de Tresoreria.
-Estat de situació i moviment d'operacions no pressupostàries de Tresoreria.
-Estat de situació i moviment de valors.
Atès que el Compte General Municipal referit a l'exercici 2012 conté tota la
documentació preceptiva anteriorment relacionada i la que serveix de suport al
desenvolupament de la gestió pressupostària i de comptabilització.
Vistos els articles 208 a 212 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, les
Regles 88 a 92 de la Instrucció de Comptabilitat, model simplificat, aprovat per
l’Ordre EHA/4042/2004, de 23 de novembre i disposicions concordants;
Considerant que els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local i 212.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, abans esmentat, atribueixen al Ple de la Corporació Municipal la
competència d’aprovació dels Comptes Generals, els quals un cop aprovats,
s'han de rendir a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de
Cuentas, respectivament;
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L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el Compte General Municipal de l'exercici 2012, un resum
del qual es transcriu a continuació:
Fons líquids a 31-12-2012
(només pressupostaris):

1.361.473,33€

DRETS pendents de cobrament
a la mateixa data:

1.627.514,37€

-

OBLIGACIONS pendents de pagament
a la mateixa data:

1.742.190,83€

-

RESULTAT:

-

-

+1.246.796,87€

TRESORERIA:
-

Fons líquids a 1.01.2012:

1.724.476,61€

-

Cobraments:

5.557.625,78€

-

Pagaments:

5.709.338,50€

-

RESULTAT TRESORERIA A 31.12.2012:

1.572.763,89€

RESULTAT PRESSUPOSTARI
1. DRETS RECONEGUTS NETS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.415.924,96€
2. OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. . . . . . . . . . . . . . . . .2.592.918,22€
3. RESULTAT PRESSUPOSTARI (1-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..823.006,74€
4. DESVIACIONS POSITIVES DE FINANCIACIÓ . . . . . . . . . . . . .
--5. DESVIACIONS NEGATIAVES DE FINANCIACIÓ . . . . . . . . . . .
--6. DESPESES FINANCIADES AMB ROMANENT LIQUID
DE TRESORERIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--7. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3-4+5+6+7) . . . . . . .823.006,74€
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Acta d'arqueig a 31.12.2012:
Pressupostaris No Pressupostaris
Metàl·lic
-Existència a 30.11.2012
-Ingressos durant desembre-12
-Pagaments durant desembre-12

1.368.842,27€
250.969,28€
258.338,22€

210.090,03€
4.852,93€
3.652,40€

-Existència a 31.12.2012

1.361.473,33€

211.290,56€

Avals bancaris
-Existència a 31.12.2012

466.130,54€

Classificació de l'existència en metàl·lic:
-Caixa Corporació Mpal.......................58,32€
-Catalunya Caixa (78260).............41.379,13€
-Banc Bilbao Biscaia (430445)..... 25.271,91€
-Banc Bilbao Biscaia (1479)...............463,91€
-Banc Bilbao Biscaia (735)..............1.850,05€
-La Caixa de Pensions 679.........107.308,66€
-La Caixa de Pensions (19718)...415.201,69€
-Catalunya Caixa (6593)..................8.874,52€
-Banc Santander:...........................37.421,24€
-Catalunya Caixa. (41677)...........833.181,47€
-Catalunya.Caixa (404760)............70.175,49€
-Banc Bilbao Biscaia. 4867.......:.......1.729,48€
-Caixa Rural de Teruel:.............. ....29.848,02€
Suma Total.................................1.572.763,89€
Classificació de l'existència en avals:
-Caixa Corporació:........................466.130,54€
Resum Romanent de Tresoreria:
-Deutors pendents de cobrament a final de l’exercici:

1.675.725,09€

-Creditors pendents de pagament a final de l’exercici:

-2.009.877,43€

-Saldo de dubtosa cobrabilitat:

-223.439,69€

-Fons líquids en la tresoreria a final de l’exercici:

1.572.763,89€

-Romanent de tresoreria total:

1.015.171,86€
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Deute viu per operacions de crèdit a 31.12.2012:
-Operació inversió camp de futbol, formalitzada l’any 2008:

300.506,00€

-Total deute viu a 31.12.2012 per operacions de crèdit:

180.303,60€

Balanç de Situació a 31.12.2012.
-Total actiu:

20.683.564,05€

.Total passiu:

20.683.564,05€

Resum Balanç de Situació:
Actiu:
A) Immobilitzat.
C) Actiu circulant:
Total:

17.658.514,76€
3.025.049,29€
20.683.564,05€

Passiu:
A) Fons propis:
B) Creditors a
llarg termini
C) Creditors a
Curt termini
Total:

18.572.400,97€
101.173,96€

2.009.989,12€
20.683.564,05€

SEGON:
Determinar que els comptes rendits per la Societat Mercantil
"Balneari de la Fontcalda" referits també a l'exercici 2012 són els que obren al
corresponent expedient administratiu, dels quals se'n va donar compte també a
la Comissió Especial de Comptes amb motiu de dictaminar el Compte General
Municipal.
TERCER: Trametre a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Cuentas,
respectivament, la documentació preceptiva que integra el Compte General
Municipal de 2012 aprovat en aquest Ple.
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QUART:
Determinar que el present acord es condiciona al resultat del tràmit
d’informació pública,
transcorregut el qual sense haver-hi reclamacions,
esdevindrà definitiu sense ulterior tràmit.
CINQUÈ: Donar trasllat del present acord a la Sindicatura i al Tribunal de
Cuentas, respectivament, per al seu coneixement i als efectes escaients.
10) Aprovació inicial si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit
2/2013, que afecta el Pressupost Municipal del mateix exercici.
El Sr. Alcalde va exposar que s’havien d’assumir determinades obligacions
amb càrrec al Pressupost Municipal vigent, per a les quals no hi havia
consignació pressupostària i que afectaven a despeses d’inversió inajornables.
En aquest sentit va proposar al Ple de la Corporació Municipal aprovar un 2ón.
expedient de modificació de crèdit, d’import 84.234,00€, que es finançaria
conjuntament amb nous o majors ingressos no previstos al Pressupost
Municipal i amb càrrec al Romanent de Tresoreria de l’exercici 2012.
Efectuat un seguit de deliberacions al respecte;
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 2/2013, que
afecta el Pressupost Municipal del mateix exercici, ascendeix a l’import de
84.234,00€ i es finança conjuntament amb nous o majors ingressos no
previstos al Pressupost Municipal i amb càrrec al Romanent de Tresoreria de
l’exercici 2012, en els termes següents:

Expedient de modificació de crèdit 2/2013:
PARTIDES A SUPLEMENTAR O HABILITAR:
609.00/1.7 Construcció d’un punt de reserva d’aigua
610.02/1.5 Pavimentació i serveis del carrer Enric Granados
632.03/3.4 Instal.lacions pistes de pàdel
634.00/9.2 Adquisició de Vehicle de segona mà per a la Brigada
municipal
TOTAL A SUPLEMENTAR O HABILITAR
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31.052,00
36.492,00
9.890,00
6.800,00
84.234,00

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

350.00
750.80.03

Contribucions especials
Subvenció Generalitat Cat. DARPMN Obra punt reserva
d’aigua
Suma

8.250,00
26.315,00
34.565,00

2) Amb càrrec al Romanent de Tresoreria de l’exercici 2012:
870.10

Romanent de tresoreria exercici anterior, despeses amb
finançament afectat
TOTAL FINANÇAMENT

49.669,00

84.234,00

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 2/2013 esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu.
TERCER: Un cop aprovat definitivament, trametre còpia de l’expedient a la
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació
Provincial d’Hisenda, respectivament, publicant-ne un resum a nivell de
capítols en el Butlletí Oficial de la Província.
11) Donar compte de l’informe de Secretaria-Intervenció,
obligacions pendents de pagament a 30.06.2013.

sobre

Tot seguit, 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, corresponent all 2ón. trimestre de 2013,
amb el resum següent:
Pagaments realitzats durant trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el 2n. trimestre 2013
Obligacions pendents en les quals s’incompleix el termini
legal a la data de tancament del 2n. trimestre 2013

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

17

Nombre

Import

99
326
425

304.633,00€
145.711,00€
450.344,00€

63

60.719,00€

Assumptes d’Obres Públiques i Urbanisme:
5) 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;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
■1. Atorgar a al Sr. José Antonio Isern Delgado llicència urbanística per a
restaurar la façana de l’edifici existent al c. Carnisseries, núm. 5 de Gandesa,
de conformitat amb la documentació obrant a l’expedient d’obres núm.
67/2013, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del
municipi, a la legislació urbanística vigent i amb les següents condicions,
imposades per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de les Terres de
l’Ebre, segons acord de 10.07.2013 i pel propi Ajuntament:
-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’edifici.
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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.
-L’acabat de la façana serà un revestiment, arrebossat remolinat o similar. Els
morters a emprar en els revestiments de la façana hauran de ser calç del tipus
tradicional i les tonalitats i els colors harmònics amb l’àmbit a on s’emplaça
l’intervenció. Si durant el procés de sanejament dels paraments es posa en
evidència la presència de paredat i/o carreus de dimensió acceptable, dignes
de ser vistos, es pot plantejar aquesta opció, sotmetent-la prèviament al criteri
de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de les Terres de l’Ebre.
-Els elements arquitectònics (arcades, lloses de balcó, ampits de finestra,
emmarcats de pedra, cantonades de pedra natural de les façanes o altres, no
es poden destruir i per la seva neteja només podran ser utilitzats mitjans no
destructius.
Els morters a emprar en la reparació d’elements arquitectònics resseguits de
carreuats, maçoneria, etc. seran només de calç. No són autoritzats per la
restauració ciments pòrtland o altres que també siguin agressius als materials
petris originals.
-Les canals i baixants, com elements adossats a les façanes, els seus
materials han de ser coure, zenc negre, fosa o algun altre material metàl·lic
de color fosc.
-La nova fusteria (quatre finestres nivell superior) s’ha d’ajustar en material i
color d’acabat a les fusteries ja existents en aquesta façana.
-Les noves reixes (quatre finestres nivell superior) s’han d’ajustar en disseny i
color d’acabat als elements metàl·lics ja existents en aquesta façana, reixes i
baranes.
-Les fusteries exteriors seran preferiblement de fusta, color fusta o similar. Les
baranes exteriors seran de ferro de color fosc. Les canals i baixants seran
d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color terrós o fosc. La teula
serà de ceràmica del tipus tradicional. Els colors de la façana de l’edifici seran
de color terrós o similar, segons carta de colors NCS establerta per les Normes
Subsidiàries de Planejament. La teula serà de ceràmica del tipus tradicional.
-No es podran instal·lar a les façanes antenes parabòliques ni aparells d’aire
condicionat.
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■2. Atorgar al Sr. Juan Miró Soro llicència urbanística per a restaurar la
façana de l’edifici existent al c. Vilalba, núm. 23 de Gandesa, de conformitat
amb la documentació obrant a l’expedient d’obres núm. 73/2013, amb estricta
subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la
legislació urbanística vigent i amb les condicions que es relacionen a
continuació:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-Les fusteries exteriors seran preferiblement de fusta, color fusta o similar. Les
baranes exteriors seran de ferro de color fosc. Les canals i baixants seran
d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color terrós o fosc. La teula
serà de ceràmica del tipus tradicional. Els colors de la façana de l’edifici seran
de color terrós o similar, segons carta de colors NCS establerta per les Normes
Subsidiàries de Planejament. La teula serà de ceràmica del tipus tradicional.
-L’aplacat de la part baixa de la façana es farà amb materials tradicionals que
s’integrin i harmonitzin amb l’entorn on es situa l’immoble i el color de la façana
haurà de complir amb la carta de colors aprovada per l’Ajuntament.
■3. Atorgar a la Sra. Maria Costa López llicència urbanística per a enrajolar
el terra del menjador i del rebedor i reparar el fumeral, a la vivenda existent al
c. Baronessa de Purroi, núm. 14 de Gandesa, de conformitat amb la
documentació obrant a l’expedient d’obres núm. 75/2013, amb estricta
subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la
legislació urbanística vigent i amb les condicions que es relacionen a
continuació:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-Les fusteries exteriors seran preferiblement de fusta, color fusta o similar. Les
baranes exteriors seran de ferro de color fosc. Les canals i baixants seran
d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color terrós o fosc. La teula
serà de ceràmica del tipus tradicional. Els colors de la façana de l’edifici seran
de color terrós o similar, segons carta de colors NCS establerta per les Normes
Subsidiàries de Planejament. La teula serà de ceràmica del tipus tradicional.
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■4. Atorgar al Sr. José Clua Lahosa llicència urbanística per a restaurar la
façana i canviar la porta del garatge de l’edifici existent al c. Santo Domingo,
núm. 5 de Gandesa, de conformitat amb la documentació obrant a l’expedient
d’obres núm. 76/2013, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi, a la legislació urbanística vigent i amb les
condicions que es relacionen a continuació:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-Les fusteries exteriors seran preferiblement de fusta, color fusta o similar. Les
baranes exteriors seran de ferro de color fosc. Les canals i baixants seran
d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color terrós o fosc. La teula
serà de ceràmica del tipus tradicional. Els colors de la façana de l’edifici seran
de color terrós o similar, segons carta de colors NCS establerta per les Normes
Subsidiàries de Planejament. La teula serà de ceràmica del tipus tradicional.
■5. Atorgar al Sr. Carlos Mañà Giménez, llicència urbanística per a efectuar
obres de distribució interior per creació d’habitatge a la planta 2a. de l’edifici de
tres plantes existent al c. Calvari, núm. 19 de Gandesa, afectant una
superfície construïda de 151,14 m2, de conformitat amb el projecte tècnic
aportat pel promotor,
obrant a l’expedient d’obres núm. 78/2013, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la
legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-Degut a què les obres poden afectar les canalitzacions de gas instal·lades, els
promotors hauran de dirigir-se a REPSOL BUTANO, S.A. amb el fi de donar
compliment a l’apartat 8è. de la ITC 01 –Xarxes de distribució- contemplada al
RD 919/2006, per garantir la seguretat física d’aquestes instal·lacions.
-S’haurà de dipositar a l’Ajuntament una garantia de 150,00€ per garantir la
correcta gestió dels residus de la construcció que generi l’obra, de conformitat
amb el que estableix l’Ordenança Municipal per la gestió dels residus de la
construcció i el projecte aportat pel promotor.
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■6. Atorgar a la Comunitat de Propietaris de l’edifici “la Bassa”, amb CIF H43555671, llicència urbanística per a reparar les goteres de les terrasses del
primer pis de l’edifici plurifamiliar existent al c. Bassa d’en Gaire, núm. 1 de
Gandesa, de conformitat amb la documentació obrant a l’expedient d’obres
núm. 79/2013,
amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi, a la legislació urbanística vigent i amb les
condicions que es relacionen a continuació:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
■7. Atorgar a la Sra. Ana Balart Bladé llicència urbanística per a pintar la
façana de l’edifici existent a l’av. Aragó, núm. 4 de Gandesa, de conformitat
amb la documentació obrant a l’expedient d’obres núm. 80/2013, amb estricta
subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la
legislació urbanística vigent i amb les condicions que es relacionen a
continuació:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-Les fusteries exteriors seran preferiblement de fusta, color fusta o similar. Les
baranes exteriors seran de ferro de color fosc. Les canals i baixants seran
d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color terrós o fosc. La teula
serà de ceràmica del tipus tradicional. Els colors de la façana de l’edifici seran
de color terrós o similar, segons carta de colors NCS establerta per les Normes
Subsidiàries de Planejament. La teula serà de ceràmica del tipus tradicional.
-S’haurà d’obtenir prèviament el permís de la Demarcació de Carreteres de
l’Estat a Tarragona i complir les condicions que s’hi estableixin, per emplaçarse l’immoble on s’han d’efectuar les obres a la travessia de la Ctra. N-420, de
titularitat estatal.
■8. Atorgar al Sr. Mateu Aubà Galano llicència urbanística per a pintar la
barbacana de fusta de la coberta de l’edifici existent al c. Miravet, núm. 21 de
Gandesa, de conformitat amb la documentació obrant a l’expedient d’obres
núm. 84/2013,
amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi, a la legislació urbanística vigent i amb les
condicions que es relacionen a continuació:
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-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-Les fusteries exteriors seran preferiblement de fusta, color fusta o similar. Les
baranes exteriors seran de ferro de color fosc. Les canals i baixants seran
d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color terrós o fosc. La teula
serà de ceràmica del tipus tradicional. Els colors de la façana de l’edifici seran
de color terrós o similar, segons carta de colors NCS establerta per les Normes
Subsidiàries de Planejament. La teula serà de ceràmica del tipus tradicional.
■9.
Atorgar a la Sra. Teresa Castel Borrull llicència urbanística per a
restaurar la façana del pati interior de l’edifici existent al c. Nou, núm. 1 de
Gandesa, de conformitat amb la documentació obrant a l’expedient d’obres
núm. 86/2013,
amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi, a la legislació urbanística vigent i amb les
condicions que es relacionen a continuació:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-Les fusteries exteriors seran preferiblement de fusta, color fusta o similar. Les
baranes exteriors seran de ferro de color fosc. Les canals i baixants seran
d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color terrós o fosc. La teula
serà de ceràmica del tipus tradicional. Els colors de la façana de l’edifici seran
de color terrós o similar, segons carta de colors NCS establerta per les Normes
Subsidiàries de Planejament. La teula serà de ceràmica del tipus tradicional.
■10. Atorgar al Sr. Antonio Hostau Ceuma llicència urbanística per a reparar
les goteres de la coberta i instal·lar nova canal per aigües pluvials a l’edifici
existent al c. Buenos Aires, núm. 18 de Gandesa, de conformitat amb la
documentació obrant a l’expedient d’obres núm. 87/2013, amb estricta
subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la
legislació urbanística vigent i amb les condicions que es relacionen a
continuació:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
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-Les fusteries exteriors seran preferiblement de fusta, color fusta o similar. Les
baranes exteriors seran de ferro de color fosc. Les canals i baixants seran
d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color terrós o fosc. La teula
serà de ceràmica del tipus tradicional. Els colors de la façana de l’edifici seran
de color terrós o similar, segons carta de colors NCS establerta per les Normes
Subsidiàries de Planejament. .
■11. Atorgar a la Sra. Teresa Royo Prades llicència urbanística per a reparar
el brancal d’accés al garatge de l’edifici existent al c. del Call, núm. 18 de
Gandesa, de conformitat amb la documentació obrant a l’expedient d’obres
núm. 89/2013,
amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi, a la legislació urbanística vigent i amb les
condicions que es relacionen a continuació:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-Les fusteries exteriors seran preferiblement de fusta, color fusta o similar. Les
baranes exteriors seran de ferro de color fosc. Les canals i baixants seran
d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color terrós o fosc. La teula
serà de ceràmica del tipus tradicional. Els colors de la façana de l’edifici seran
de color terrós o similar, segons carta de colors NCS establerta per les Normes
Subsidiàries de Planejament. .
■12. Atorgar al Sr. Jordi Fornós Clua llicència urbanística per a reparar la
cornisa de la façana de l’edifici existent al c. Major, núm. 9 de Gandesa, de
conformitat amb la documentació obrant a l’expedient d’obres núm. 90/2013,
amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi,
a la legislació urbanística vigent i amb les condicions que es relacionen a
continuació:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-Les fusteries exteriors seran preferiblement de fusta, color fusta o similar. Les
baranes exteriors seran de ferro de color fosc. Les canals i baixants seran
d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color terrós o fosc. La teula
serà de ceràmica del tipus tradicional. Els colors de la façana de l’edifici seran
de color terrós o similar, segons carta de colors NCS establerta per les Normes
Subsidiàries de Planejament. .
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SEGON: Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència urbanística i
expedició de documents a practicar al promotor esmentat, de conformitat amb
l’establer a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7, respectivament,
determinant que a la vista de les obres realitzades efectivament i del seu cost
real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la base imposable i practicarà
la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
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.
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El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
CINQUÈ: Aprovar la liquidació de la taxa municipal per l’ocupació de la via
pública amb eines i materials de construcció, practicada en el seu cas, als
promotors abans esmentats, de conformitat amb les sol·licituds per ells
presentades i l’ordenança fiscal aplicable.

Obres majors:

Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s’esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l’emplaçament assenyalat;
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 posteriors en el DOGC núm. 5134 de data
20.05.2008;
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Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 75 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis del ens locals i disposicions concordants;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
■1. Atorgar a l’empresa “Endesa Distribución Eléctrica, SLU”, llicència
urbanística per l’estesa de 110 m de cable subterrani 0,6/1 kV des de la caixa
de seccionament existent de la línia subterrània de baixa tensió existent del
C.T. 59.191 (quadre 1 sortida 5), fins a les noves caixes de distribució
d’urbanitzacions a ubicar als punts de subministrament, situats al carrer Manel
Bardí Gil, de Gandesa, sent la longitud de canalització subterrània de 0,085
km per vorera, de conformitat amb la documentació tècnica aportada pel
promotor, obrant a l’expedient d’obres núm. 83/2013, amb estricta subjecció
a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la legislació
urbanística vigent, i amb les condicions següents:
-La línia soterrada s’haurà de passar per la vorera i no afectar la calçada,
excepte en el creuaments del carrer 11.
-S’haurà de retirar el poste existent a la cantonada del carrer Manel Bardí Gil
amb carrer 11.
-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.
-Un cop finalitzades les obres, s’hauran de deixar les voreres i el paviment
dels carrers afectats en bon estat i restablir els serveis municipals que es
puguin afectar durant la seva execució.
Per garantir aquesta obligació s’haurà de dipositar a l’Ajuntament una garantia
de 4.400,00€.
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-S’haurà d’aportar document d’empresa autoritzada per l’Agència de Residus
de Catalunya per gestionar els residus amb dipòsit controlat de terres i runes i
planta de valorització, amb codi de transportista i codi de gestor.
■2. Atorgar a l’empresa “Endesa Distribución Eléctrica, SLU”, llicència
urbanística per a desplaçar una línia subterrània de 25 kV a C.T. XW024,
iniciant-se al C.T. XW025 a reformar i finalitzant a unes empiuladures a
realitzar a l’esmentada línia subterrània de 25 kV, sent la longitud de la nova
canalització subterrània de 0,057 km de conformitat amb l’expedient d’obres
núm. 88/2013, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi, a la legislació urbanística vigent, i amb les
condicions següents:
-La línia soterrada s’haurà de passar per la vorera i no afectar la calçada,
excepte en el creuament del carrer Reis Catòlics..
-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.
-Un cop finalitzades les obres, s’hauran de deixar les voreres i el paviment
dels carrers afectats en bon estat i restablir els serveis municipals que es
puguin afectar durant la seva execució.
Per garantir aquesta obligació s’haurà de dipositar a l’Ajuntament una garantia
de 2.280,00€.
-S’haurà d’aportar document d’empresa autoritzada per l’Agència de Residus
de Catalunya per gestionar els residus amb dipòsit controlat de terres i runes i
planta de valorització, amb codi de transportista i codi de gestor.
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:
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1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
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2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
CINQUÈ:
1. Retornar a l’empresa “Parc Eòlic Coll del Moro, SLU”, la garantia que per
import de 15.699,55€, va constituir en favor de l’Ajuntament en forma d’aval,
en compliment de les condicions imposades a la llicència urbanística atorgada
a dita empresa per acord de l’Ajuntament Ple de 31.01.2012 per a la
construcció del parc eòlic Coll del Moro, TM de Gandesa (Exp. d’obres
141/2011).
2. Retornar a l’empresa “Parc Eòlic Torre Madrina, SL”, la garantia que per
import de 21.063,93€ va constituir en favor de l’Ajuntament en forma d’aval, en
compliment de les condicions imposades a la llicència urbanística atorgada a
dita empresa per acord de l’Ajuntament Ple de 27.09.2010, per a efectuar les
obres de modificació i adequació del Camí de la Creu de la Saboga, TM de
Gandesa, (Exp. d’obres 12/2010).
Sol·licitud de modificació de llicència urbanística per a l’establiment de
propietat horitzontal.
■Sol·licitud de les Sres. Maria López Sancho i Rosario Omedes López, exp.
d’obres 154/2011.
Les Sres. Maria López Sancho i Rosario Omedes López van sol·licitat llicència
urbanística per a constituir un règim de propietat horitzontal a l'edifici emplaçat
a l’av. València, núm. 24, de Gandesa, en els termes que consten a la
documentació tècnica aportada per les interessades, obrant a l'expedient
d'obres núm. 154/2011.
En data 7 de març de 2013, l’Ajuntament Ple va atorgar a les peticionàries la
llicència sol·licitada, en els termes que consten a la mateixa llicència i amb
plena subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi:
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Posteriorment, en data 15.06.2013, una de les titulars de la llicència va
presentar un escrit a l’Ajuntament manifestant que havia detectat una errada
material en la superfície construïda de l’immoble però que no afectava el
repartiment dels coeficients de propietat, i sol·licitava la modificació de la
llicència per consignar-hi les dades correctes.
Vistos 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. 5.100, de data
31.03.2008 i modificacions puntuals aprovades posteriorment, publicades
també en el DOGC corresponent;
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme,
75 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals i disposicions concordants;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Autoritzar la modificació de la llicència urbanística atorgada a les
Sres. Maria López Sancho i Rosario Omedes López per acord de l’Ajuntament
Ple de data 7 de març de 2013 (Exp. d’obres 154/2011) per a constituir un
règim de propietat horitzontal a l'edifici emplaçat a l’av. València, núm. 24, de
Gandesa, de 355 m2 de superfície construïda, compost de planta baixa (PB)
i tres (3) plantes pis, en els termes que es descriuen a continuació i amb plena
subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi:
_______________________________________________________________
Propietat Coeficient
Elements
Superfície construïda
_______________________________________________________________________________________________
1

40,74%

Local 1 en PB
Habitatge 1 en P1
Rentador 1 en P3
Traster 1 en P3

39,20 m2
83,01 m2
4,17 m2
21,71 m2
Total
148,09 m2
_______________________________________________________________________________________________
2

40,74%

Local 2 en PB
Habitatge 2 en P2
Rentador 2 en P3
Traster 2 en P3

36,18 m2
83,01 m2
4,29 m2
24,17 m2
Total
147,65 m2
_______________________________________________________________________________________________
3

18,52%

Elements comuns:
Escala i passos
59,26 m2
_______________________________________________________________________________________________
100,00%
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Total

355,00 m2

SEGON: Determinar que les condicions urbanístiques aplicables a l'edifici
objecte de llicència són les establertes a l’article 143 de les NSSP, zona
urbana, a la que s’aplica el sistema d’ordenació segons alineació a vial amb illa
densa modificada, Clau 1-C.
TERCER: Determinar que la present autorització s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici de tercer i no podrà invocar-se per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què puguin incórrer els seus titulars
en l'exercici de les activitats a la que la mateixa es refereix.
QUART: Aprovar la liquidació de les taxes municipals devengades per
l’atorgament de l’autorització de referència, de conformitat amb les ordenances
fiscals aplicables.
Sol·licitud de llicència urbanística en sòl no urbanitzable.
■Sol·licitud de “La Vinícola de Gandesa, SL”, Exp. d’obres 3/2013.
Feta avinent la sol·licitud de la societat “La Vinícola de Gandesa, SL”, de
llicència urbanística per a la reforma i ampliació de les oficines existents a la
nau 2 i el condicionament i ampliació d’unes tolves per convertir-les en trulls,
al Polígon 19, Parcel·la 353 (abans parcel·les 3 i 33), TM de Gandesa,
comportant les modificacions projectades un augment de superfície construïda
de 43,20 m2;
Atès que segons les Normes Subsidiàries de Planejament es tracta de sòl no
urbanitzable;
De conformitat amb el que estableix l’article 49 del Decret Legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, pel qual s’aprova text refós de la Llei d’Urbanisme;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Informar favorablement la sol·licitud de llicència esmentada.
SEGON: Sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de
l’Ebre que emeti informe previ a l’atorgament de la llicència municipal demanda
per la societat “la Vinícola de Gandesa, SL” per a efectuar les obres abans
descrites, segons expedient d’obres 3/2013.
TERCER: Trametre a l’organisme esmentat còpia de la sol·licitud de llicència,
projecte tècnic i estudi d’impacte i integració paisatgística aportats pel
promotor.
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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
69/2013
70/2013
71/2013
81/2013

Nom del peticionari

Emplaçament

René Daniel Puente Hernández
Ingrid Yañez Acuña
Ramon Montané Llop
Antonio López Roldan

C. Miquel Ferré Boira, 1, 1r. 4a
C. Miquel Ferré Boira, 3, 1r. 3a
C. Germandat, 35
C. Assís Garrote, 2A, 1r

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.
Sol·licituds d’autorització per a connectar a la xarxa municipal de
clavegueram.
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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
69/2013
70/2013
71/2013
81/2013

Nom del peticionari

Emplaçament

René Daniel Puente Hernández
Ingrid Yañez Acuña
Ramon Montané Llop
Antonio López Roldan

C. Miquel Ferré Boira, 1, 1r. 4a
C. Miquel Ferré Boira, 3, 1r. 3a
C. Germandat, 35
C. Assís Garrote, 2A, 1r

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.
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;
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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

Nom del peticionari

Emplaçament

68/2013
72/2013
85/2013

Josep Ma. Pallarès Amposta
Agustín Gabarri Romero
Joan Alís Pallarès

C. Pes Vell, 10
C. Iriarte, 15
C. Creu Coberta, 23, 2n

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.
Sol·licituds de devolució de garanties dipositades per a respondre de les
obligacions derivades de llicències urbanístiques.
13) Aprovació si s’escau, de l’acceptació de l’ajut i normativa del
FEDER Catalunya 2007-2013, Eix 4.
A l’empara de l’Ordre GRI/320/2012, de 18 d’octubre, del Conseller de
Governació i Relacions Institucionals,
l’Ajuntament va concorre a la
convocatòria per presentar projectes susceptibles de cofinançament dins del
Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, amb el projecte
nomenat “Rehabilitació de Patrimoni Cultural: Palau del Castellà (Edifici de
l’antiga presó) declarat BCIN”.
Segons la Resolució GRI/1418/2013, de 18 de juny, del Director General
d’Administració Local, publicada al DOGC 6408, de 2.07.2013, per la qual se
seleccionen les operacions dels ens locals susceptibles de ser cofinançades
pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 2 i eix 4, el projecte abans esmentat
consta com operació subvencionable amb assignació de cofinançament en els
termes següents:
-Eix 4: Desenvolupament sostenible local i urbà
-Ens responsable: Ajuntament de Gandesa
-Categoria 58
-Despesa elegible final: 277.937,00€
-Subvenció FEDER:
138.968,50€
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Atès que de conformitat amb l’article 6 del Reglament (CE) núm. 1828/2006,
cal que per part de l’Ajuntament, com ens beneficiari, s’accepti l’ajut i la
normativa i s’assumeixi el compromís de fer front a la resta de finançament del
projecte cofinançat pel FEDER.
Feta avinent la proposta de l’Alcaldia-Presidència al Ple de la Corporació
Municipal, en el sentit d’acceptar l’ajut i normativa del FEDER;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Acceptar la subvenció de 138.968,50€ per al projecte/operació
“Rehabilitació del Patrimoni Cultural: Palau del Castellà (edifici de l’antiga
presó), declarat BCIN”, per haver estat inclòs a la llista d’operacions
subvencionables amb assignació de cofinançament dels eixos 2 i 4, incloses
en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013.
SEGON: Assumir el compromís d’aportar 138.968,50€ per tal de fer front a la
resta del finançament de l’operació cofinançada pel FEDER.
TERCER:
Acceptar totes les obligacions que estableixen les bases
reguladores, la normativa en matèria de subvencions i normativa comunitària.
QUART: Donar trasllat del present acord a la Direcció General d’Administració
Local per al seu coneixement i als efectes escaients.
CINQUÈ: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l’executivitat del present acord.
Assumptes de Governació:
14) Sol·licituds de llicència municipal d’activitat.
■1. Sol·licitud de llicència del Consell Comarcal de la Terra Alta
5/2013).

(Exp.

El Consell Comarcal de la Terra Alta ha sol·licitat llicència municipal per a
l’establiment d’una activitat de centre de serveis a empreses i suport al
teletreball, al c. Povet de la Plana, 4, de Gandesa, segons consta a
l'expedient a dalt referenciat.
El local on s’ha d’establir l’activitat està compost de planta baixa (505,39 m2) i
planta primera (491,56 m2), amb una superfície construïda total de 996,95 m2
i útil de 787,58 m2 i un aforament màxim de 225 persones.
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Segons l’informe emès pel Tècnic Municipal, l'activitat en qüestió és innòcua,
sense incidència ambiental, no estant inclosa en cap dels annexos de la Llei
20/2009. de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
Altrament, ni per la seva superfície ni pel seu aforament, l’activitat tampoc està
inclosa en cap dels supòsits de l’annex 1 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de
prevenció i seguretat en matèria de prevenció d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis. Per tant, no es troba dins dels supòsits
sotmesos al control preventiu de l’Administració de la Generalitat.
Per altra part, segons les Normes Subsidiàries de Planejament,
l’activitat
s’ha d’emplaçar en sòl urbà, zona d’implantació industrial, Clau 5, que
comprèn el sòl urbà ocupat prioritàriament per usos industrials o activitats molt
lligades al procés industrial, en el que l’ús d’oficina és compatible
urbanísticament.
El local comercial on es desenvoluparà l’activitat de referència té els serveis
de vies públiques i de sanejament prescrits per la normativa vigent.
Fet avinents els informes favorables emesos al respecte pel Tècnic Municipal i
pel Cap Local de Sanitat, respectivament;
Vistos els articles 71 a 76, 92 i 93 del Decret 179/1995, 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i
disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR amb l’abstenció del Sr. Alcalde, Carles
Luz Muñoz (Grup Municipal CiU):
PRIMER: Atorgar al Consell Comarcal de la Terra Alta, llicència municipal
per a l’establiment d’una activitat de centre de serveis a empreses i suport al
treball, al c. Povet de la Plana, 4, de Gandesa, de conformitat amb la
documentació aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’activitat núm.
5/2013 i amb les condicions següents:
1. L’aforament màxim del local serà de 225 persones.
2. S’hauran d’instal·lar a l’interior del local els senyals de prohibit fumar,
d’acord amb el que estableix la Llei 28/2005, de 26 de desembre, modificada
posteriorment per la Llei 42/2010, de 30 de desembre.
3. El titular de la llicència haurà de presentar a l'Ajuntament certificació final
d’activitat, expedida per un tècnic competent que acrediti que l’activitat i les
instal·lacions s’adeqüen al projecte presentat i a la llicència atorgada.
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4. El titular de la llicència haurà de sol·licitar als Serveis Tècnics Municipals que
realitzin la corresponent acta de comprovació.
SEGON:
Determinar que la present llicència s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer la titular de la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
■2. Sol·licitud de la Sra. Maite Álvarez Morelló (Exp. 10/2013).
La Sra. Maite Álvarez Morelló ha sol·licitat llicència municipal per a l’establiment
d’una activitat de venda al detall de llaminadures, a l’av. Aragó, 9, baixos, de
Gandesa, segons consta a l'expedient a dalt referenciat.
El local on s’ha d’establir l’activitat té una superfície construïda de 66,55 m2 i
útil de 53,52 m2, tots en planta baixa, formant part dels baixos d’un edifici
entre mitgeres destinat a ús residencial i un aforament màxim de 16
persones.
Segons l’informe emès pel Tècnic Municipal, l'activitat en qüestió és innòcua,
sense incidència ambiental, no estant inclosa en cap dels annexos de la Llei
20/2009. de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
Altrament, ni per la seva superfície ni pel seu aforament, l’activitat tampoc està
inclosa en cap dels supòsits de l’annex 1 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de
prevenció i seguretat en matèria de prevenció d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis. Per tant, no es troba dins dels supòsits
sotmesos al control preventiu de l’Administració de la Generalitat.
Per altra part, segons les Normes Subsidiàries de Planejament,
l’activitat
s’ha d’emplaçar en sòl urbà, zona d’ordenació antiga i tradicional (Clau 1B) a
la qual s’aplica el sistema d’ordenació segons alineació a vial en pati d’illa, i en
la que l’ús comercial és compatible urbanísticament.
El local comercial on es desenvoluparà l’activitat de referència té els serveis
de vies públiques i de sanejament prescrits per la normativa vigent.
Fet avinents els informes favorables emesos al respecte pel Tècnic Municipal i
pel Cap Local de Sanitat, respectivament;
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Vistos els articles 71 a 76, 92 i 93 del Decret 179/1995, 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i
disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Sra. Maite Alvarez Morelló, llicència municipal per a
l’establiment d’una activitat de venda al detall de llaminadures, a l’av. d’Aragó,
9, baixos, de Gandesa, de conformitat amb la documentació aportada per la
promotora, obrant a l’expedient d’activitat núm. 10/2013 i amb les condicions
següents:
1. L’aforament màxim del local serà de 16 persones.
2. S’hauran d’instal·lar a l’interior del local els senyals de prohibit fumar,
d’acord amb el que estableix la Llei 28/2005, de 26 de desembre, modificada
posteriorment per la Llei 42/2010, de 30 de desembre.
3. La titular de la llicència haurà de presentar a l'Ajuntament certificació final
d’activitat, expedida per un tècnic competent que acrediti que l’activitat i les
instal·lacions s’adeqüen al projecte presentat i a la llicència atorgada.
4. La titular de la llicència haurà de sol·licitar als Serveis Tècnics Municipals
que realitzin la corresponent acta de comprovació.
SEGON:
Determinar que la present llicència s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer la titular de la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
■3. Sol·licitud de la Sra. Irene Lobo Segura,
llicència d’activitat, (Exp. 12/2013).

de canvi de titularitat d’una

La Sra. Irene Lobo Segura ha sol·licitat autorització per a canviar la titularitat de
la llicència municipal d’activitat del bar emplaçat a l’av. València, núm. 45,
baixos, de Gandesa, segons consta a l'expedient a dalt referenciat.
Es tracta d’un local que té una superfície útil de 74,78 m2, tots en planta baixa
d’un edifici existent amb ús residencial,
amb un aforament màxim de 46
persones.
Té els serveis de vies públiques i de sanejament prescrits per la
normativa vigent.

39

La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats,
classifica l’activitat a l’annex IV, sotmesa al règim de llicència
ambiental en el supòsit de no subjecció al règim de llicència establert per la
normativa administrativa dels espectacles i les activitats recreatives.
Per la seva part, l’article 124 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, inclou
l’activitat de referència en el règim de comunicació prèvia.
Altrament, ni per la superfície ni per l’aforament l’activitat no està inclosa a
l’annex 1 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Per
tant no resta sotmesa al control preventiu de l’administració.
Segons les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi l’activitat de bar,
restaurant o similar és compatible urbanísticament a la zona, qualificada com
a sòl urbà, d’ordenació antiga i tradicional, Clau 1B, a la qual és d’aplicació el
sistema d’ordenació segons alineació a vial amb pati d’illa.
La llicència consta actualment a nom de la Sra. Maria Teresa Segura Peig,
atorgada per acord de l’Ajuntament Ple de data 27 de març de 2008, prèvia
tramitació de l’expedient d’activitat núm. 5/2008 en els termes establerts per
la normativa aplicable.
L’actual titular de la llicència ha manifestat el seu consentiment en transmetrela en favor de la peticionària Sra. Irene Lobo Segura.
Fets avinents els informes favorables emesos al respecte pel Tècnic Municipal i
pel Cap Local de Sanitat, respectivament;
Vistos els articles 71 a 76, 86, 92 i 93 del Decret 179/1995, 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i
disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Sra. Irene Lobo Segura, autorització municipal per a
què consti al seu nom la llicència d’activitat del bar emplaçat a l’av. València,
núm. 45, baixos, de Gandesa, de conformitat amb la documentació obrant a
l’expedient 12/2013, amb la condició següent:
1. L’aforament màxim del local serà de 46 persones.
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2. S’hauran d’instal·lar a l’interior del local els senyals de prohibit fumar,
d’acord amb el que estableix la Llei 28/2005, de 26 de desembre, modificada
posteriorment per la Llei 42/2010, de 30 de desembre.
3. S’hauran de complir la resta de les condicions imposades a la llicència
d’activitat objecte de transmissió.
4. Els Serveis Tècnics Municipals hauran d’efectuar una visita de comprovació
de l’activitat per constatar que aquesta s’ajusta a la llicència atorgada.
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.
■4. Sol·licitud de la Sra. Laura Vicente Boj (Exp. 15/2013).
La Sra. Laura Vicente Boj ha sol·licitat llicència municipal per a l’establiment
d’una activitat de servei personal de massatges, al c. Major, 1-3, baixos, de
Gandesa, segons consta a l'expedient a dalt referenciat.
El local on s’ha d’establir l’activitat té una superfície construïda de 43,57 m2 i
útil de 31,08 m2, tots en planta baixa, formant part dels baixos d’un edifici
entre mitgeres destinat a ús residencial i un aforament màxim de 4 persones.
Segons l’informe emès pel Tècnic Municipal, l'activitat en qüestió és innòcua,
sense incidència ambiental, no estant inclosa en cap dels annexos de la Llei
20/2009. de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
Altrament, ni per la seva superfície ni pel seu aforament, l’activitat tampoc està
inclosa en cap dels supòsits de l’annex 1 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de
prevenció i seguretat en matèria de prevenció d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis. Per tant, no es troba dins dels supòsits
sotmesos al control preventiu de l’Administració de la Generalitat.
Per altra part, segons les Normes Subsidiàries de Planejament,
l’activitat
s’ha d’emplaçar en sòl urbà, zona d’ordenació antiga i tradicional (Clau 1A) a
la qual s’aplica el sistema d’ordenació segons alineació a vial en illa densa, i
en la que l’ús comercial
i de prestació de serveis és compatible
urbanísticament.
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El local comercial on es desenvoluparà l’activitat de referència té els serveis
de vies públiques i de sanejament prescrits per la normativa vigent.
Fet avinents els informes favorables emesos al respecte pel Tècnic Municipal i
pel Cap Local de Sanitat, respectivament;
Vistos els articles 71 a 76, 92 i 93 del Decret 179/1995, 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i
disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Sra. Laura Vicente Boj, llicència municipal per a
l’establiment d’una activitat de servei personal de massatges, al c. Major, 1-3,
baixos, de Gandesa, de conformitat amb la documentació aportada per la
promotora, obrant a l’expedient d’activitat núm. 15/2013 i amb les condicions
següents:
1. L’aforament màxim del local serà de 4 persones.
2. S’hauran d’instal·lar a l’interior del local els senyals de prohibit fumar,
d’acord amb el que estableix la Llei 28/2005, de 26 de desembre, modificada
posteriorment per la Llei 42/2010, de 30 de desembre.
3. La titular de la llicència haurà de presentar a l'Ajuntament certificació final
d’activitat, expedida per un tècnic competent que acrediti que l’activitat i les
instal·lacions s’adeqüen al projecte presentat i a la llicència atorgada.
4. La titular de la llicència haurà de sol·licitar als Serveis Tècnics Municipals
que realitzin la corresponent acta de comprovació.
SEGON:
Determinar que la present llicència s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer la titular de la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
■5. Sol·licitud de l’empresa “Autoescola Monteso, SL”, Exp. 14/2013.
L’Autoescola Monteso, SL ha sol·licitat llicència ambiental per una activitat de
Centre de Formació, Formació de CAP i Escola de Xofers, a l’av. d’Aragó,
s/núm. baixos, de Gandesa, segons consta a l’expedient d’activitat núm.
14/2013.
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L’activitat es desenvolupa en un local de 115,13 m2 de superfície construïda i
de 100,10 m2 de superfície útil, amb un aforament màxim de 55 persones.
Segons l'informe emès pel Tècnic Municipal,
resulta que l'activitat es troba
classificada a l'annex III, Codi 12 "Altres activitats", Subcodi 48 "Centres
docents" de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, sotmesa al règim de comunicació.
Altrament, ni per la seva superfície ni pel seu aforament, l’activitat no està
inclosa a l’annex I de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat
en matèria de prevenció d’incendis en establiments,
activitats,
infraestructures i edificis i per tant, no és preceptiu l’informe previ de la Direcció
General de Prevenció d’Incendis.
Segons les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, l'activitat docent
és un ús permès en aquesta zona, qualificada com a sòl urbà, Clau 1C, Zona
d’ordenació antiga i tradicional en illa densa modificada.
L’immoble on s’exerceix l’activitat de referència té els serveis de vies públiques
i de sanejament prescrits per la normativa vigent.
L’activitat a desenvolupar es realitzarà al mateix local que actualment utilitza
l’autoescola Meix (activitat ja existent), per la qual cosa aquest local serà
compartit entre totes dues autoescoles.
Fets avinents els informes favorables emesos al respecte pel Tècnic
Municipal i pel Cap Local de Sanitat, respectivament;
Vistos els articles 51 a 53 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, abans
esmentada, 71 a 76, 92 i 93 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i
disposicions concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a l’Autoescola Monteso, SL, amb CIF B43431402, llicència
ambiental per a una activitat de Centre de Formació, Formació de CAP i Escola
de Xofers, a l’av. d’Aragó, s/núm. baixos, de Gandesa, de conformitat amb
la documentació tècnica aportada per la promotora, obrant a l’expedient
d’activitat núm. 14/2013 i amb les condicions següents:
1. L'aforament màxim del local serà de 55 persones.
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2. S’hauran d’instal·lar a l’interior del local les senyals de prohibit fumar,
d’acord amb el que estableix la Llei 28/2005, de 26 de desembre, modificada
posteriorment per la Llei 42/2010, de 30 de desembre.
3. La titular de la llicència haurà de presentar a l'Ajuntament certificació 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.
4. La 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’entén atorgada salvant el dret
de propietat i sense perjudici del de tercers i no podrà ser invocada per
excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer
els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer la titular de la
llicència atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals aplicables.
QUART: Ratificar íntegrament la Resolució de l’Alcaldia-Presidència de data
18 de juny de 2013, dictada en el mateix sentit d’atorgament de llicència.
15) Aprovació si s’escau, del conveni de col·laboració a formalitzar
entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament per al projecte nomenat “Tram
Compartit”.
Feta avinent la proposta de conveni de col·laboració tramesa pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament del
projecte “Tram Compartit” d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat
d’educació secundària del municipi,
en el marc dels programes de
diversificació curricular i amb vigència pels pròxims cursos acadèmics 20132014 i 2014-2015;
Atès que l’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes des
del tercer curs de l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats
d’aprenentatge i que precisen d’actuacions individualitzades per a la seva
integració escolar, social i laboral i en aquest sentit, l’Ajuntament facilitarà
l’accés dels alumnes a les instal·lacions municipals adients on podran dur a
terme activitats educatives específiques d’aplicació pràctica i n’assumirà les
despeses,
si bé els alumnes continuaran escolaritzats a tots els efectes a
l’Institut Terra Alta durant el temps que les duguin a terme.
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Atès que els articles 66.3o) i 71 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,
atribueixen competències al municipi per la participació en la programació de
l’ensenyament i exercir activitats complementàries de les pròpies d’altres
administracions públiques relatives a l’educació, entre d’altres;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament per
al desenvolupament del projecte “Tram Compartit”, d’atenció educativa a la
diversitat de l’alumnat d’educació secundària del municipi de Gandesa, en el
marc dels programes de diversificació curricular, amb aplicació i vigència per
als pròxims cursos escolars 2013-2014 i 2014-2015.
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l’executivitat del present acord i especialment per a la signatura del conveni
aprovat.
TERCER: Donar trasllat del present acord al Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i als efectes escaients.
16) Aprovació si s’escau, del conveni de col·laboració a formalitzar
entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament, per la gestió de l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta.
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha tramès una
proposta de conveni de col·laboració a formalitzar amb el Consell Comarcal i
l’Ajuntament per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta.
D’acord amb la Llei d’Arxius i Documents, la gestió de l’Arxiu Comarcal
correspon als consells comarcals, excepte quan el consell comarcal i
l’ajuntament cap de comarca acordin que l’arxiu faci alhora les funcions d’arxiu
comarcal i d’arxiu municipal, supòsit en què la gestió correspon conjuntament
al consell comarcal i l’ajuntament.
A la proposta de conveni es concreten les obligacions, competències i funcions
de cadascuna de les parts que hi intervenen.
Atès que l’article 66.3n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
atribueix competències al municipi en matèria d’activitats i instal·lacions
culturals;
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Atès que per altra part, l’article 71 del mateix text legal, estableix que el
municipi, per a la gestió dels seus interessos, també pot exercir activitats
complementàries de les pròpies d’altres administracions públiques i, en
particular, les relatives a arxius;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de la Terra Alta i
l’Ajuntament per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta, la part
dispositiva del qual es transcriu íntegra a continuació:
“PACTES:
Primer.- El Consell Comarcal de la Terra Alta i l’Ajuntament de Gandesa acorden que l’Arxiu
Comarcal de la Terra Alta faci alhora les funcions d’arxiu comarcal i les d’arxiu municipal de
Gandesa. En conseqüència, l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta rebrà i conservarà la
documentació en fase semiactiva i inactiva de l’Ajuntament de Gandesa i de les entitats que en
depenen, d’acord amb els articles 30.2.c), 32 i 33 de la Llei d’arxius i documents.
Segon.- D’acord amb l’article 33 de la Llei d’arxius i documents, la gestió de l’Arxiu Comarcal
de la Terra Alta serà exercida conjuntament pel Consell Comarcal de la Terra Alta i per
l’Ajuntament de Gandesa, sens perjudici de les funcions del Departament de Cultura de
direcció, impuls i coordinació de la Xarxa d’Arxius Comarcals.
Tercer.- Per tal d’assegurar la coordinació, la comunicació eficaç i la informació mútua en
l’exercici dels aspectes competencials que la Llei 10/2001, d’arxius i documents, atribueix a
cadascuna de les administracions implicades en el funcionament dels arxius comarcals, es
constituirà una comissió de seguiment integrada per un representant del Consell Comarcal de
la Terra Alta, un representant de l’Ajuntament de Gandesa, un representant dels Serveis
Territorials del Departament de Cultura, un representant de la Subdirecció General d’Arxius i
Museus, la persona responsable de l’arxiu municipal (si és el cas) i la persona que exerceixi la
direcció de l’Arxiu Comarcal, que aixecarà acta de les reunions. Aquesta comissió es reunirà
almenys una vegada l’any.
Quart.- El Consell Comarcal de la Terra Alta assumirà les obligacions següents:
a) Assumir allò que preveu l’article 33 de la Llei d’arxius i documents i el que s’acordi en el si
de la comissió de seguiment.
b) Destinar-hi una persona amb categoria d’administrativa, que exercirà les seves funcions
sota la dependència de la direcció de l’arxiu i s’adequarà al règim horari, llicències,
vacances i permisos establert amb caràcter general per a tots els arxius de la Xarxa
d’Arxius Comarcals.
c) Proporcionar el material d'oficina necessari per al funcionament de l'arxiu.

Cinquè.- L’Ajuntament de Gandesa assumirà les obligacions següents:
a) Assumir allò que preveu l’article 33 de la Llei d’arxius i documents i el que s’acordi en el si
de la comissió de seguiment.
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b) Fer-se càrrec de les despeses del subministrament d'aigua, electricitat, gas,
servei de neteja i manteniment de l’immoble.

telefonia,

Sisè.- El Departament de Cultura assumirà les obligacions següents:
a) Exercir les competències que, determinades per al conjunt dels arxius comarcals, la Llei
d’arxius i documents li confereix en els seus articles 17 i 29.
b) Destinar el tècnic superior director de l’Arxiu Comarcal, el qual estarà en situació de
personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat del cos de titulats superiors
de la Generalitat Catalunya, arxivers, qui dirigirà funcionalment tots els tècnics i el personal
que treballi a l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta.
c) Transferir al Consell Comarcal de la Terra Alta per a la gestió de l’arxiu la dotació
econòmica que li correspongui de l’assignada en el pressupost de la Generalitat de
Catalunya per al funcionament dels arxius comarcals.
d) Fer-se càrrec de les despeses derivades de la instal·lació, manteniment i connexió a les
centrals d’alarmes dels sistemes de seguretat així com de l’adquisició i manteniment dels
equipaments informàtics i proporcionar els programaris necessaris per a la correcta gestió
de l’arxiu.
Setè.- Per regular les obligacions econòmiques que assumeix la Generalitat anualment per a la
gestió de l’arxiu comarcal es signarà un conveni específic anual entre el Departament de
Cultura i el Consell Comarcal de la Terra Alta que establirà l’aportació econòmica a transferir al
Consell Comarcal de la Terra Alta per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta.

Vuitè.- Aquest conveni tindrà vigència indefinida, tot i que les parts podran modificar-ne el
contingut mitjançant la signatura d’addendes o rescindir-ne la vigència, mitjançant denúncia
expressa amb un preavís mínim de sis mesos.

SEGON: Ratificar íntegrament la Resolució de l’Alcaldia-Presidència de data
11 de juny de 2013 dictada en el mateix sentit d’aprovació del conveni.
TERCER: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l’executivitat del present acord i especialment, per la signatura del conveni
aprovat.
QUART: Donar trasllat del present acord al Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i als efectes escaients.
17) Aprovació si s’escau, de l’addenda al conveni de col·laboració
formalitzat entre el Consell Comarcal de la Terra Alta i
l’Ajuntament en matèria de serveis socials, benestar i altres
programes relatius al benestar social.
Feta avinent l’addenda al conveni de col·laboració formalitzat entre el Consell
Comarcal de la Terra Alta i l’Ajuntament, en matèria de serveis socials i
benestar i altres programes relatius al benestar social a prestar al municipi de
Gandesa, aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió de data 22 d’agost de 2012;
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Atès que mitjançant aquesta addenda, tramesa pel Consell Comarcal de la
Terra Alta en data 28.05.2013, s’amplia el contingut del conveni en allò
referent a la constitució de dos òrgans consultius més, a afegir a la comissió de
seguiment prevista a la clàusula tercera del conveni i també s’amplien les
infraestructures socials a utilitzar per a la prestació de serveis, la comunicació i
la resolució de possibles conflictes que puguin sorgir en l’execució del conveni;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració formalitzat entre el
Consell Comarcal de la Terra Alta i l’Ajuntament, en matèria de serveis socials
i benestar i altres programes relatius al benestar social a prestar al municipi de
Gandesa, abans esmentada.
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l’executivitat del present acord, i especialment, per a signar l’addenda al
conveni aprovada.
TERCER: Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal de la Terra
Alta, per al seu coneixement i efectes escaients.
18) Aprovació si s’escau, del conveni de col·laboració formalitzat
entre el Consell Comarcal i Ajuntaments de la comarca per
executar el projecte d’Adequació d’espais turístics a la Terra Alta.
Vist el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Terra Alta i
l’Ajuntament de Gandesa, entre d’altres, per a executar el projecte nomenat
“Adequació d’espais turística a la Terra Alta”,
Atès que segons aquest conveni a Gandesa es portaran a terme els treballs
d’Arranjament dels espais que integren l’àrea recreativa de la Fonteta, sent a
càrrec de l’Ajuntament els materials necessaris per a realitzar les actuacions i
a càrrec de la Diputació de Tarragona, el personal que hi treballarà, dins del
Pla de Foment de l’Ocupació 2013 que promou la mateixa Diputació;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració abans esmentat.
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l’executivitat del present acord i especialment, per a signar el conveni aprovat.
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 de personal:
19) Aprovació si s’escau, de la proposta de l’Alcaldia sobre els supòsits
en què es procedirà a la contractació per part de l’Ajuntament, de
personal laboral temporal durant l’exercici 2013.
L’1 de gener de 2012 va entrar en vigor el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de
desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i
financera per a la correcció del dèficit públic.
Aquesta norma preveu, entre d’altres,
la impossibilitat de procedir a la
contractació de personal temporal i al nomenament de funcionaris interins,
llevat de casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables.
Per altra part, l’article 23 de la Llei de Pressupostos per a l’any 2013, de
caràcter bàsic, estableix que durant l’any 2013 no es podrà procedir a
contractar personal temporal ni a nomenar personal estatutari temporal o
funcionaris interins llevat de casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents
i inajornables que s’han de restringir als sectors, les funcions i les categories
professionals que es considerin prioritaris o que afectin el funcionament dels
serveis públics essencials.
El Sr. Alcalde va proposar al Ple de la Corporació adoptar un acord com a
directriu de l’actuació municipal a seguir en aquesta matèria, en el sentit de
què l’Ajuntament només contractés personal laboral temporal o interí per a fer
front a situacions excepcionals i per atendre serveis municipals bàsics.
El Regidor Sr. Miquel Aubà Fleix, del Grup Municipal APG-FIC va manifestar
que el seu grup no veia la necessitat d’adoptar un acord genèric per avançat,
ja que posteriorment caldrà adoptar un acord concret per cada cas.
El Sr. Alcalde va contestar que era partidari d’aprovar una directriu a seguir
l’Ajuntament en aquesta matèria.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR amb el vot en contra del Grup Municipal
APG-FIC:
PRIMER: Determinar que durant l’any 2013, l’Ajuntament només contractarà
personal laboral temporal o interí per a fer front a situacions excepcionals i per
atendre serveis municipals bàsics.
SEGON: Donar trasllat del present acord a la Subdelegació del Govern, per al
seu coneixement i efectes escaients.
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Assumptes diversos:
19) Aprovació si s’escau, de la moció del Grup Municipal CiU,
d’adhesió al pacte nacional pel dret a decidir.
Feta avinent la moció presentada pel Grup Municipal de Convergència i Unió
en data 25.07.2013, sobre adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, la
qual és del següent tenor literal:
“MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat
d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats
de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de Catalunya en
el sí de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la voluntat
de decidir el seu futur polític a través de diverses formes: les manifestacions massives del 10 de
juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012
sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa»; la resolució del Parlament de Catalunya el 27 de
setembre de 2012 constatant la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar
lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta; o la Declaració de
sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el 23 de gener de
2013.
El passat 6 de maig de 2013, el President Mas, en la cimera per al dret a decidir, va manifestar
la voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, punt
de trobada i de participació de tots els agents i institucions catalanes que ha de permetre
garantir un procés democràtic, transparent, de respecte de la pluralitat d’opcions a través de la
deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que
resulti de l’exercici del dret a decidir sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular.
Finalment, el 26 de juny de 2013 s’ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, com
expressió d’un dels principis fonamentals de tota democràcia: donar l'opció al poble de
Catalunya de decidir el seu futur. A l’acte de constitució hi han assistit representants de les
institucions més representatives del país, del món local, dels agents econòmics i socials, de les
entitats culturals i cíviques i de les forces polítiques favorables a l’exercici del dret a decidir i de
la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya, més enllà de la seva posició
final.
Per tot això, el grup municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Gandesa, proposen al
Ple municipal l'adopció dels acords següents:
Primer.- Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la plataforma
www.dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que es proposa.
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Segon.- Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i cíviques del
municipi s’adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participin de forma activa en aquest
procés democràtic de l'exercici del dret a decidir i de la celebració d'una consulta sobre el futur
polític de Catalunya.
Tercer.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat de
Catalunya i fer-ne difusió a les entitats culturals i cíviques del municipi.”

A proposta del Sr. Alcalde-President;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR amb el vot en contra del Grup Municipal
del Partit Popular:
PRIMER: Aprovar la moció anteriorment transcrita.
SEGON: Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la
plataforma www.dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que
es proposa.
TERCER: Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i
cíviques del municipi s’adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i
participin de forma activa en aquest procés democràtic de l'exercici del dret a
decidir i de la celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya.
QUART: Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i al Govern de la
Generalitat de Catalunya i fer-ne difusió a les entitats culturals i cíviques del
municipi.
20) Aprovació si s’escau, de la moció del Grup Municipal CiU, en
suport als clubs i entitats esportives catalanes davant de l’acció
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
Feta avinent la moció presentada pel Grup Municipal de Convergència i Unió
en data 25.07.2013, en suport als clubs i entitats esportives catalanes davant
de l’acció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la qual és del següent
tenor literal:
“Moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió a Gandesa en suport als clubs
i entitats esportives catalanes davant de l’acció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social
Exposició de motius
Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat a les
entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només a l’esport professional
sinó que s’estenen a l’esport de base i amateur, posant en risc la seva continuïtat, volem
manifestar el següent:

51

El sistema esportiu català es sustenta en gran part en l’esport de base, infants i joves que
realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats contribueixen a la seva
formació personal i cívica, a l’educació en valors, a l’adquisició d’hàbits saludables, a la
integració i a la cohesió social. Resulta doncs, imprescindible conservar-lo i impulsar-lo.
El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental per a la
supervivència de l’esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en gran part
altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís més enllà del que són
estrictament les hores d’entrenament, reben dels clubs una compensació econòmica que els hi
permet també cobrir les despeses que els hi ocasiona.
En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre les entitats esportives
i moltes de les persones que hi presten els seus serveis es veu com una relació de voluntariat
donat que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la passió i el compromís que no
pas per l’obtenció d’un benefici econòmic personal. Sense aquestes persones, moltes entitats
serien inviables.
De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant actes de liquidació
i d’infraccions per uns imports que per la majoria d’aquestes entitats esportives són del tot
inassumibles, per la qual cosa es veuran obligades a desaparèixer, causant un dany de
dimensions extraordinàries en el nostre sistema esportiu i, concretament, en l’esport de base i
en els nostres joves.
Per això, el grup de CiU proposa al Ple de l’Ajuntament de Gandesa, l’adopció dels següents
acords:
Primer: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a ampliar la moratòria en les
actuacions inspectores a les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no
professional, fins que es clarifiqui la normativa i s’estableixi un règim especial per les entitats
esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no professional.
Segon: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a establir un règim especial de la
Seguretat Social, exempt de cotització, per als clubs i les entitats esportives sense ànim de
lucre, que incorpori a aquelles persones que hi col·laborin i obtinguin una retribució que es
pugui considerar marginal i no constitutiva de mitjà fonamental de vida, sempre que els
ingressos no arribin al salari mínim interprofessional.
Tercer: Instar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació àmplia
de la legislació vigent en matèria de seguretat social i voluntariat en les activitats esportives
efectuades per clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.
Quart: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a reconèixer clarament la figura del
voluntari, sense relació laboral, en el cas d'activitats esportives realitzades per clubs i entitats
sense finalitat de lucre.
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Cinquè: Instar a la Inspecció de Treball a atorgar caràcter informatiu i no sancionador a
qualsevol acta oberta a entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no
professional, quan hi hagi disconformitat entre les actuacions del club i la Inspecció de Treball i
la Seguretat Social per motius de poca claredat en la normativa aplicable.
Sisè: Notificar la present moció a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, així com a les entitats esportives del
municipi.”

A proposta del Sr. Alcalde-President;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la moció anteriorment transcrita.
SEGON: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a ampliar la
moratòria en les actuacions inspectores a les entitats esportives sense ànim de
lucre en l’àmbit de l’esport no professional, fins que es clarifiqui la normativa i
s’estableixi un règim especial per les entitats esportives sense ànim de lucre en
l’àmbit de l’esport no professional.
TERCER: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a establir un
règim especial de la Seguretat Social, exempt de cotització, per als clubs i les
entitats esportives sense ànim de lucre, que incorpori a aquelles persones que
hi col·laborin i obtinguin una retribució que es pugui considerar marginal i no
constitutiva de mitjà fonamental de vida, sempre que els ingressos no arribin al
salari mínim interprofessional.
QUART: Instar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una
interpretació àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social i
voluntariat en les activitats esportives efectuades per clubs i entitats esportives
sense ànim de lucre.
CINQUÈ: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a reconèixer
clarament la figura del voluntari, sense relació laboral, en el cas d'activitats
esportives realitzades per clubs i entitats sense finalitat de lucre.
SISÈ: Instar a la Inspecció de Treball a atorgar caràcter informatiu i no
sancionador a qualsevol acta oberta a entitats esportives sense ànim de lucre
en l’àmbit de l’esport no professional, quan hi hagi disconformitat entre les
actuacions del club i la Inspecció de Treball i la Seguretat Social per motius de
poca claredat en la normativa aplicable.
SETÈ: Notificar la present moció a la Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, així com a
les entitats esportives del municipi.
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21) Aprovació si s’escau, de la moció del Grup Municipal CiU, per la
qual es proposa donar suport a la “Nova Declaració de
Mequinensa” dels Alcaldes de la Franja d’Aragó del dia 1 de juny
de 2013.
Feta avinent la moció presentada pel Grup Municipal de Convergència i Unió
en data 25.07.2013,
per la qual es proposa donar suport a la “Nova
Declaració de Mequinensa” dels Alcaldes de la Franja d’Aragó del dia 1 de juny
de 20132, la qual és del següent tenor literal:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA i UNIÓ A GANDESA PER LA
QUAL ES PROPOSA DONAR SUPORT A LA “NOVA DECLARACIÓ DE MEQUINENSA” DELS
ALCALDES DE LA FRANJA D’ARAGÓ DEL DIA 1 DE JUNY DE 2013
El dia 1 de juny de 2013, una trentena d'alcaldes aragonesos de pobles catalanoparlants de la
Franja de Ponent s'han compromès a actuar davant la justícia contra la nova Llei de Llengües
de l'Aragó. En demanen la derogació i reclamen la continuïtat de l'ensenyament del català a la
Franja de Ponent. A Mequinensa (Baix Cinca) ha acollit la cimera on s'ha acordat un manifest
unitari, la nova 'Declaració de Mequinensa', com a continuïtat de la que fa 30 anys va
aconseguir promoure l'ensenyament del català a les escoles de la Franja. L'acord en defensa
del català i contra la denominació de LAPAO l'han subscrit alcaldes i regidors de partits
diversos, inclòs un regidor del Partit Popular.
Els alcaldes s'han compromès a fer les accions necessàries davant la Justícia, el Tribunal
Constitucional i la Unió Europea per aconseguir que es torni a anomenar llengua catalana i
llengua aragonesa els parlars de les àrees orientals i pirinenques, i no Lapao i Lapapyp.
Ara els pobles catalanoparlants de l'Aragó volen evitar que es perdi la seva llengua i reclamar
que no es negui una evidència històrica i científica. Per això la cimera ha inclòs les ponències de
lingüistes i sociòlegs de la Universitat de Saragossa, que han justificat la denominació de català
per la llengua que es parla a la Franja de Ponent.
Una de les principals preocupacions dels alcaldes dels pobles aragonesos catalanoparlants és, a
banda de denominació de la llengua, la pèrdua de l'ensenyament del català a les escoles de la
Franja de Ponent, un dels grans reptes aconseguits fruit de la primera declaració de
Mequinensa. La segona declaració expressa "la preocupació dels pobles i associació de mares i
pares de que es posin en perill les titulacions en els nivells B i C als centres educatius", molt
importants pels aragonesos que volen anar a treballar a Catalunya.
Segons la declaració dels alcaldes "la Llei de Llengües de l'Aragó condemna definitivament a
mort la llengua aragonesa que encara sobreviu i deixa la protecció del català en mans" de
Catalunya, tot i ser "pròpia, històrica i tradicional de l'Aragó". La declaració lamenta "el ridícul
universal" que s’està fent generant aquest conflicte.
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En concret, la Comissió de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries de 1992 ha emès
diversos informes negatius a l’Estat espanyol per la situació del català a la Franja, no per cap
Llengua Aragonesa Pròpia de l’Àrea Oriental (LAPAO).
L’Aragó té una realitat lingüística trilingüe i així ho reconeix internacionalment la comunitat
científica. El Reial decret 3118/1976, del 26 de novembre, atorga el reconeixement
competencial d’autoritat lingüística i acadèmica de la llengua catalana a l’Institut d’Estudis
Catalans, en qualsevol del territoris catalanoparlants.
La nova Acadèmia Aragonesa de la Llengua establirà la nova normativització única i conjunta
per al català i l’aragonès. Aquesta aberració filològica pretén anihilar el català a la Franja. El
projecte de llei reconeix el dret a l’ensenyament de la LAPAO. L’ensenyament d’aquesta
pseudollengua acientífica implica la fi de l’ensenyament de la llengua catalana per a la
població escolar de la Franja
Així mateix, tots els centres educatius amb un projecte bilingüe o trilingüe en llengua catalana
tenen amenaçada la seva pervivència. Si no hi ha classes de català no hi podrà haver
assignatures cursades en català, la qual cosa privarà de qualitat i competències educatives a
l’alumnat del territori, a més del dret a rebre l’ensenyament de la llengua pròpia.
Quant a la relació amb les administracions, els administrats tenen potestat d’ús de la LAPAO a
més a més de l’ús del castellà, no de manera excloent sinó vinculada. Aquest plantejament és
l’status quo vigent a la gran majoria de les administracions, incomplint la Llei de Llengües de
2009 encara vigent. Els catalanoparlants podrem usar la llengua com a traducció de la redacció
castellana prèvia de qualsevol document, vexant qualsevol dret lingüístic reconegut.
Aquesta Llei d’ús, protecció i promoció de les llengües i modalitats lingüístiques pròpies
d’Aragó supedita la realitat lingüística de la Franja a criteris polítics basats en l’anticatalanisme
i en la voluntat de confrontació, des de la més radical irresponsabilitat política.
“Text de la Nova declaració de Mequinensa de l’1 de juny de 2013
Reunits a Mequinensa el dia 1 de Juny de 2013, representants dels ajuntaments aragonesos:
Albelda, Alcampell, Altorricó, Arens de Lledó, Areny de Noguera, Baldellou, Beceit, Benabarre,
Beranuy, Bonansa, Calaceit, Camporrells,Castillonroy, Favara, La Cerollera, La Fresneda,
Mequinensa, Montanuy, Peñlarroya de Tastavins, Pont de Montanyana, San Esteban de Llitera,
Sopeira, Tamarit de Llitera, Tolva, Torrent de Cinca, Torrevelilla, Viacamp i Llitera, Saidí.
NOVA DECLARACIÓ DE MEQUINENSA
VALOREM, gairebé trenta anys després de la primera Declaració de Mequinensa, el treball
realitzat pel Govern d'Aragó, presidit durant aquest temps per diferents partits polítics, a
l'ensenyament de la Llengua Catalana als Centres Educatius dels nostres municipis que, amb
caràcter voluntari, té matriculats més de 4.000 alumnes, repartits en 42 municipis en el curs
escolar actual. Així com el conveni amb l'administració educativa catalana que ha permès
expedir més de 900 títols nivell B o C dels alumnes aragonesos des de 2009,
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LAMENTEM el ridícul universal, que han fet el Govern i les Corts d'Aragó al modificar el nom de
les llengües pròpies d'Aragó, inventant les referències LAPAO i LAPAPYP per a substituir Llengua
Catalana i Llengua Aragonesa, sense cap fonament científic ni acadèmic que avalin aquesta
denominació i amb l'informe negatiu del Consell Escolar d'Aragó.
REBUTGEM rotundament els articles 2 i els 5 de la Llei 3/2013, 9 de maig, d'ús, protecció i
promoció de les llengües i modalitats lingüístiques pròpies d'Aragó, absolutament innecessaris
perquè la identitat d'una llengua no s'estableix per una majoria parlamentària conjuntural en el
temps. Amb aquestes modificacions, el Govern d'Aragó renuncia al mandat estatutari per
protegir i recuperar les llengües pròpies d'Aragó i condemna definitivament a mort la Llengua
Aragonesa que encara sobreviu i deixa la protecció del català en mans de la Comunitat veïna,
malgrat que la llengua catalana també és una llengua pròpia, històrica i tradicional de l'Aragó,
EXPRESSEM LA PREOCUPACIÓ dels veïns dels nostres pobles i de les associacions de mares i
pares que aquestes modificacions puguin posar en perill la continuïtat de l'ensenyament de la
Llengua Catalana i de les titulacions en els nivells B 1 C en els centres educatius, si el Govern
canvia el nom de la assignatura, el seu contingut o la qualificació del professorat que la
imparteix,
Per tot lo dit,
DEMANEM la derogació immediata de la nova Llei d'ús, promoció i protecció de les llengües i
modalitats lingüístiques pròpies d'Aragó i la continuïtat de l'ensenyament de les llengües
minoritàries pròpies d'Aragó en els centres educatius, així com el seu ús a les relacions dels
parlants amb la Administració Local i Autonòmica.
ENS COMPROMETEM a presentar mocions en tots els ajuntaments, que impulsin la formació i el
prestigi de la nostra llengua, en lloc de convertir-la en un element de polèmica i de confrontació,
reconeixent la competència i l’autoritat filològica de la Universitat de Saragossa, de les
institucions acadèmiques i científiques per a establir el nom de les llengües pròpies i les
regulacions i normatives necessàries per a garantir la seva recuperació, ensenyament i ús
quotidià en les formes oral i escrita.
PROMOUREM les actuacions que siguin necessàries davant de la Administració de Justícia,
Tribunal Constitucional i autoritats europees per a defensar la denominació de la nostra llengua
i els drets dels seus parlants, tal com estableixen la Constitució espanyola i la Carta Europea de
Llengües Minoritàries ratificada per El Regne d'Espanya al 2001.

Per tot això, el grup municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Gandesa, proposen al
Ple municipal l'adopció dels acords següents:
ACORDS
Primer: Donar suport a la nova “Declaració de Mequinensa” dels alcaldes i regidors dels
municipis de la Franja de Ponent en què s’expressa la preocupació d’aquests pel futur del
català a la Franja i la seva normalització, i en contra de diversos aspectes de la llei 3/2013 de
les Corts d’Aragó.
Segon: Traslladar aquests acords als alcaldes i regidors impulsors de la Declaració i al Govern
d’Aragó.”
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A proposta del Sr. Alcalde-President;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDA amb l’abstenció del Grup Municipal del
Partit Popular:
PRIMER: Aprovar la moció anteriorment transcrita.
SEGON: Donar suport a la nova “Declaració de Mequinensa” dels alcaldes i

regidors dels municipis de la Franja de Ponent en què s’expressa la
preocupació d’aquests pel futur del català a la Franja i la seva normalització, i
en contra de diversos aspectes de la llei 3/2013 de les Corts d’Aragó.
TERCER: Traslladar aquests acords als alcaldes i regidors impulsors de la
Declaració i al Govern d’Aragó.

23) Aprovació si s’escau, de la moció del Grup Municipal CiU, instant
a l’acord per notificar les convocatòries dels òrgans col·legiats per
via telemàtica.
Feta avinent la moció presentada pel Grup Municipal CiU en data 25.07.2013,
instant a l’acord per notificar les convocatòries dels òrgans col·legiats per via
telemàtica, la qual és del següent tenor literal:
“Moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió a Gandesa instant a l’acord
per notificar les convocatòries dels òrgans col·legiats per via telemàtica.
L’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, determina que les administracions impulsaran
la utilització i aplicació de les tècniques i mitjans informàtics i telemàtics per al
desenvolupament de la seva activitat i l’exercici de les seves competències.
L’article 59 del mateix text legal, l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic
dels ciutadans als Serveis Públics i l’article 43 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, determinen que les
administracions públiques catalanes han d’utilitzar mitjans electrònics en les seves
comunicacions amb els ciutadans, sempre que aquests així ho hagin sol·licitat o consentit
expressament, així com també les garanties i el procediment d’aqueta classe de notificacions.
L’Ajuntament de Gandesa, a fi d’agilitzar el processos de notificació de les convocatòries als
seus òrgans col·legiats i, alhora procurar la sostenibilitat ambiental en l’estalvi de paper i
eficiència del servei, pretén notificar les convocatòries a les sessions ordinàries i extraordinàries
dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament, acollint-se a la possibilitat que la legislació vigent
preveu, en matèria de notificació via telemàtica, a traves de les adreces de correu electrònic.
Per tot això, el Grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació l’adopció
dels següents acords:
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Primer.- Aprovar que les convocatòries de les sessions ordinàries i extraordinàries del Ple, Junta
de Govern, Comissions Informatives i Comissió de Comptes, es facin a través de via telemàtica,
mitjançant correu electrònic.
Segon.- Disposar que el procediment a seguir en la notificació de les convocatòries seguirà el
mateix règim previst en l’article 46.2.b de la Llei de bases de règim local i a l’article 80 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i
funcionament i règim jurídic dels ens locals, amb les garanties que l’article 59.3 de la Llei
30/1992 modificat per la Llei 11/2007, de 22 de juny, que preveu la notificació telemàtica,
efectuant les gestions oportunes recollides en l’article 13 y següents de la Llei 11/2007 en lo
relatiu a la identificació i autentificació, cas que es consideri necessari.
Tercer.- Disposar que cada regidor/a haurà de comunicar a la Secretaria l’adreça de correu
electrònic, que serà única per a totes les notificacions que s’efectuïn, a la qual se li han de
trametre les convocatòries a les sessions del Ple, Junta de Govern, Comissions Informatives i
Comissió de Comptes, juntament amb l’esborrany de l’acta de la sessió anterior i altra
documentació que es consideri adient.
Quart.- Disposar que, en cas de modificació de l’adreça e correu electrònic, de tenir-la
inhabilitada temporalment o concórrer qualsevol altra circumstància, l’interessat/da haurà de
comunicar a la Secretaria de l’Ajuntament de Gandesa la nova adreça o el fet impeditiu de
rebre les notificacions telemàtiques, als efectes oportuns.
Cinquè.- Que cas de que hi hagi algun regidor/a que, per motius particulars, desitgi la
comunicació en format paper, ho farà avinent a la Secretaria d’aquest Ajuntament.
Sisè.- Disposar que s’executin les accions que corresponguin perquè aquest acte sigui executiu
en la propera comunicació de convocatòria que s’efectuï pel proper Ple de la Corporació,
podent-se efectuar per la doble via per garantir-ne l’òptim funcionament administratiu.”

El Regidor Sr. Miquel Aubà Fleix, del Grup Municipal APG-FIC va manifestar la
seva estranyesa davant aquesta moció perquè era proposada pel mateix equip
de govern de l’Ajuntament, va dir que compartia el fons de la moció però no la
forma Va afegir que considerava que les convocatòries i ordres del dia per a
reunions d’òrgans col·legiats s’haurien de repartir en paper, en canvi les actes
de les sessions anteriors, sí que es podrien trametre per correu electrònic.
Va manifestar que en tot cas, el seu Grup no votaria ni a favor ni en contra de
la moció, si no que no la votaria.
A proposta del Sr. Alcalde-President;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR amb l’abstenció en la votació del Grup
Municipal APG-FIC:
PRIMER: Aprovar la moció anteriorment transcrita.
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SEGON: Aprovar que les convocatòries de les sessions ordinàries i
extraordinàries del Ple, Junta de Govern, Comissions Informatives i Comissió
de Comptes, es facin a través de via telemàtica, mitjançant correu electrònic.
TERCER: Disposar que el procediment a seguir en la notificació de les
convocatòries seguirà el mateix règim previst en l’article 46.2.b de la Llei de
bases de règim local i a l’article 80 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament i règim
jurídic dels ens locals, amb les garanties que l’article 59.3 de la Llei 30/1992
modificat per la Llei 11/2007, de 22 de juny, que preveu la notificació
telemàtica, efectuant les gestions oportunes recollides en l’article 13 y següents
de la Llei 11/2007 en lo relatiu a la identificació i autentificació, cas que es
consideri necessari.
QUART: Disposar que cada regidor/a haurà de comunicar a la Secretaria
l’adreça de correu electrònic, que serà única per a totes les notificacions que
s’efectuïn, a la qual se li han de trametre les convocatòries a les sessions del
Ple, Junta de Govern, Comissions Informatives i Comissió de Comptes,
juntament amb l’esborrany de l’acta de la sessió anterior i altra documentació
que es consideri adient.
CINQUÈ: Disposar que, en cas de modificació de l’adreça e correu electrònic,
de tenir-la inhabilitada temporalment o concórrer qualsevol altra circumstància,
l’interessat/da haurà de comunicar a la Secretaria de l’Ajuntament de Gandesa
la nova adreça o el fet impeditiu de rebre les notificacions telemàtiques, als
efectes oportuns.
SISÈ: Que cas de que hi hagi algun regidor/a que, per motius particulars,
desitgi la comunicació en format paper, ho farà avinent a la Secretaria d’aquest
Ajuntament.
SETÈ: Disposar que s’executin les accions que corresponguin perquè aquest
acte sigui executiu en la propera comunicació de convocatòria que s’efectuï pel
proper Ple de la Corporació, podent-se efectuar per la doble via per garantir-ne
l’òptim funcionament administratiu.
El Grup Municipal APG-FIC va demanar expressament al Sr. Alcalde que les
convocatòries i ordres del dia de sessions d’òrgans col·legiats se li trametessin
en paper.
El Sr. Alcalde en va prendre raó.
24) Assumptes de l’Alcaldia-Presidència.
No n’hi varen haver.
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PRECS 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 les onze del vespre de la data al començament
assenyalada.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, trenta de juliol de dos mil tretze.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Carles Luz Muñoz.
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LA SECRETÀRIA,

