ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EN DATA 24 DE GENER DE 2008.

A Gandesa, sent les nou del vespre del dia 24 de gener de 2008, es reuneixen
a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Gandesa, sota la presidència
del Sr. Alcalde, en Miquel Aubà Fleix, els Regidors Municipals que tot seguit
es relacionen,
convocats prèviament per l'Alcaldia, a fi de celebrar sessió
plenària de caràcter ordinari.
-Sra. Inés Piqué Gabriel.
-Sr. Manel Vidal Salvadó.
-Sr. Ramón Lluís Vidal.
-Sr. Mateu Aubà Galano.
-Sr. Pere Royo Pedrola.
-Sr. Carles Llarch Amposta.
-Sr. Jesús Fermín Andrés Molins.
-Sr. Joaquin Pedrola Garde.
Va excusar la seva assistència el Regidor Sr. Carles Luz Muñoz.
La Regidora Sra. Joana Jornet Tomàs es va incorporar més tard a la sessió.
Hi és present la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal, Sra.
Iolanda Sas Laudo.
El Sr. Alcalde, desprès de comprovar l'existència del quòrum necessari, va
disposar l'inici 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 concordants, es transcriuen a continuació els
acords plenaris adoptats.
Assumptes de caràcter general:
1) Aprovació si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària
per l’Ajuntament Ple en data 20 de desembre de 2007.

celebrada

Feta avinent l’acta de la sessió ordinària celebrada per la Corporació Municipal
en data 20 de desembre de 2007;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en data 20
de desembre de 2007, 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 compte d’un recull de la
correspondència d’interès municipal rebuda darrerament, segons el detall
següent:
a) Escrit dels SSTT del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural,
de data 14.12.2007, pel qual es comunica que la Sra. A. Bladé Segarra ha estat
nomenada responsable de Gestió Territorial del Departament, a les Terres de
l’Ebre.
b) Escrit dels SSTT del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural,
de data 3.01.2008, pel qual es comunica que la Sra. Cristina Martí Margarit ha
estat nomenada cap de l’Oficina Comarcal del DARP a la Terra Alta.
c) Escrit de la Direcció General de Qualitat Ambiental, de data 17.12.2007,
referent a la normativa vigent sobre el control de la contaminació acústica que
és d’aplicació actualment a Catalunya.
d) Escrit del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, de data
27.12.2007,
comunicant que s’ha denegat la subvenció sol·licitada per
l’Ajuntament per a la 20a. edició de la Fira del Vi-2007, per no haver assolit
suficient puntuació en els barems de valoració.
e) Escrit de la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa, de data
20.12.2007,
pel qual es comunica que s’ha atorgat a l’Ajuntament una
subvenció de 3.780,00€, per al foment de la participació
en activitats
extraescolars, dels centres educatius sufragats amb fons públics.
f) Notificació de la Resolució del Servei d’Ocupació de Catalunya, de data
21.12.2008, d’atorgament a l’Ajuntament d’una subvenció de 158.700,58€, per
a la realització del projecte del Taller d’Ocupació de Gandesa.
g) Escrit de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, de
data 17.12.2007, comunicant que s’ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció de
1.157,93€ per al finançament de la 20a. edició de la Fira del Vi de Gandesa.
h) Escrit de la Direcció General d’Administració Local, de data 17.01.2008,
pel qual es comunica a l’Ajuntament que s’han atorgat dos ajuts extraordinaris
per un import total de 51.784,83€, per a les despeses d’arranjament de les
infraestructures municipals malmeses pels aiguats de setembre de 2006.
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L’Ajuntament Ple va donar-se 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 en els butlletins oficials.
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
4) Donar compte
Presidència.

de

les

resolucions

dictades

per

l’Alcaldia-

En compliment del que estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, el Sr. Alcalde-President va disposar que per Secretaria es
donés compte de les resolucions que havia dictat l’Alcaldia des de la data de
celebració de la darrera sessió plenària ordinària fins la data d’avui, segons la
relació següent:
-Resolució núm. 219/2007, de data 21.12.2007, d’aprovació i ordenació del
pagament de factures per un import global de 3.075,68€.
-Resolució núm. 220/2007, de data 21.12.2007, per la qual es sol·licita al
Departament de Governació de la Generalitat, la inclusió en el PUOSC
2008/2012, de diverses actuacions municipals.
-Resolució núm. 221/2007, de data 21.12.2007, d’aprovació i ordenació del
pagament d’una factura d’import 5.371,96€.
-Resolució núm. 222/2007, de data 24.12.2007, per la qual es disposa la
devolució a la Sra. Immaculada Garcia Alvarez, de la garantia definitiva que per
import de 150,00€ va constituir en metàl·lic per a respondre de les obligacions
derivades de l’adjudicació del contracte de gestió del servei de bar de les
piscines municipals, temporada d’estiu 2007.
-Resolució núm. 223/2007, de data 27.12.2007, per la qual es seleccionen les
persones (alumnes, monitora i directora) que han de desenvolupar el projecte
nomenat “Taller d’Ocupació de Gandesa”, subvencionat pel Servei d’Ocupació
de Catalunya.
-Resolució núm. 224/2007, de data 27.12.2007, d’aprovació i ordenació del
pagament d’una despesa d’import 300,00€.
-Resolució núm. 225/2007, de data 27.12.2007, d’aprovació i ordenació del
pagament d’una factura d’import 2.024,00€.
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-Resolució núm. 226/2007, de data 28.12.2007, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 1 i única, de les obres de “Construcció de 54 nínxols en illa al
Cementiri Municipal de Gandesa”, executades per l’empresa “Construccions
ANNA 2005, SL” i d’import 31.061,47€.
-Resolució núm. 227/2007, de data 28.12.2007, per la qual s’adjudica el
contracte de redacció del projecte de construcció de l’Arxiu Comarcal a
l’arquitecte Sr. Josep Maria Milà Rovira, per l’import de 68.890,00€ IVA inclòs.
-Resolució núm. 228/2007, de data 30.12.2007, per la qual s’atorguen a
personal municipal diverses gratificacions econòmiques per tasques efectuades
fora de la jornada laboral durant el mes de desembre de 2007.
-Resolució núm. 229/2007, de 30.12.2007,
pagament d’una factura d’import 453,00€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució núm. 230/2007, de 31.12.2007, per la qual s’atorga a personal
municipal, gratificació econòmica per les tasques realitzades fora de la jornada
laboral durant el 4rt. trimestre de 2007.
-Resolució núm. 231/2007, de 31.12.2007, per la qual es disposa el pagament
a personal municipal de dietes i despeses de locomoció.
-Resolució núm. 232/2007, de 31.12.2007, d’aprovació de la liquidació
definitiva de despeses efectuada per l’Assemblea General de la Junta de
Compensació de la Unitat d’Actuació 4, en data 23.11.2007, la qual dona un
saldo a favor de l’Ajuntament de 2.360,22€.
-Resolució núm. 1/2008, de data 9.01.2008,
pagament d’una factura d’import 10.000,00€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució núm. 2/2008, de data 9.01.2008, per la qual s’atorga al Club de
Futbol Gandesa, un segon ajut econòmic d’import 3.000,00€, destinat a
finançar part de les despeses suportades per l’entitat durant la temporada
futbolística 2007-2008.
-Resolució núm. 3/2008, de data 10.01.2008, per la qual s’aprova la
certificació d’obres núm. 1 de les obres de “Rehabilitació estructural del porxo
de descàrrega del Celler Cooperatiu de Gandesa, 1a. fase”, executades per
l’empresa contractista “Pintures Martos, SCCL” i d’import 56.000,00€.
-Resolució núm. 4/2008, de data 10.01.2008, per la qual s’atorga al Sr. Daniel
Esteve Roig, autorització per a instal·lar una grua torre autodesplegable, al c.
Carnisseries, núm. 11, de Gandesa,
segons expedient d’obres núm.
251/2007.
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-Resolució núm. 5/2008, de data 11.01.2008, per la qual s’atorga a personal
municipal una gratificació econòmica per les tasques realitzades fora de la
jornada laboral durant el període comprès entre gener i desembre de 2007.
-Resolució núm. 6/2008, de data 16.01.2008, per la qual s’atorga a la Sra.
Benita Gabarri Giménez, llicència urbanística per a efectuar obres de formació
d’una cambra de bany a la vivenda del c. Bassot, núm. 5, de Gandesa,
segons expedient d’obres núm. 253/2007.
-Resolució núm. 7/2007, de 17.01.2008, d’aprovació i ordenació del pagament
d’una factura per import de 562,60€.
-Resolució núm. 8/2007, de data 17.01.2008, d’aprovació i ordenació del
pagament de factures per un import global de 3.075,68€.
-Resolució núm. 9/2008, de data 17.01.2008,
pagament d’una factura per import de 730,80€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució núm. 10/2008, de data 17.01.2008, d’aprovació i ordenació del
pagament d’una factura per import de 259,16€.
-Resolució núm. 11/2008, de data 21.01.2008, per la qual es convoca al Ple de
la Corporació Municipal per a celebrar sessió ordinària el dia 24.01.2008.
-Resolució núm. 12/2008, de data 22.01.2008, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 1 de les obres de “Construcció i posada en funcionament d’una
planta d’osmosi inversa a Gandesa (separata 1a), que executa l’empresa
“Luís Batalla, S.A.” i d’import 61.419,43€.
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
Assumptes d’Hisenda:
5) Aprovació inicial si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit
núm. 2/2007, que afecta el Pressupost Municipal del mateix
exercici, prorrogat fins a l’entrada en vigor del nou Pressupost.
El Sr. Alcalde va exposar al Ple de la Corporació que s’havien d’assumir
determinades obligacions per a les quals no hi havia consignació
pressupostària suficient i que afectaven únicament a despeses d’inversió,
originades per l’atorgament d’un ajut sol·licitat per l’Ajuntament per a l’Oficina
de Turisme i per l’obra addicional que s’havia d’efectuar en l’actuació de la
“Remodelació de diversos carrers del nucli antic”. Per aquest motiu proposava
al Ple aprovar un 2ón. expedient de modificació de crèdit que afectaria el
Pressupost Municipal vigent per a l’exercici 2007, d’import 12.609,00€ i que
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es finançaria íntegrament amb nous o majors ingressos no previstos en el
Pressupost Municipal.

Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
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 i 21, 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;
Fet avinent l’informe emès per Secretaria-Intervenció, obrant a l’expedient;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2007,
que afecta el Pressupost Municipal del mateix exercici, ascendeix a l’import
de 12.609,00€, afecta únicament a despeses d’inversió i es finança amb
majors o nous ingressos sobre els totals previstos al Pressupost Municipal, en
els termes següents:
PARTIDES A SUPLEMENTAR O HABILITAR:
Núm. Partida
Denominació
Import.
_____________________________________________________________________
625.04/7.5

Equipament Oficina Municipal de Turisme

7.098,00

610.04/5.1

Obra addicional Remodelació de carrers nucli antic

5.511,00

________________________________________ _____________________________
SUMA..............................................................................................................12.609,00
TOTAL A SUPLEMENTAR O HABILITAR:..................................................12.609,00

FINANÇAMENT:
a) Amb nous o majors ingressos no previstos al Pressupost Municipal:
130.00

Impost sobre activitats econòmiques

8.351,00

755.11

Subvenció Generalitat. Equipament Oficina Turisme

4.258,00

TOTAL FINANÇAMENT................................................................................12.609,00

6

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 sense
haver-n’hi cap, l’expedient es considerarà aprovat definitivament sense
necessitat d’ulterior acord.
TERCER: Un cop l’expedient esdevingui aprovat amb caràcter definitiu,
trametre’n còpia a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i a la
Delegació Provincial d’hisenda, respectivament,
publicant-ne un resum a
nivell de capítols en el Butlletí Oficial de la Província.
6) Donar compte de l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació
de crèdit núm. 1/2007, que afecta el Pressupost Municipal del mateix
exercici.
Atenent a les instruccions facilitades per l’Alcaldia, la Secretària de la
Corporació,
va informar que l’expedient de modificació de crèdit 1/2007,
aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió de data 20.12.2007, s’havia sotmès a
informació pública durant un termini de 15 dies, mitjançant sengles anuncis
publicats en el Butlletí Oficial de la Província núm. 6, de data 8.01.2008 i en el
tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament.
Va informar la Secretària que durant el tràmit d’informació pública no s’havia
presentat cap tipus de reclamació i que de conformitat amb el que disposaven
els articles 177.2 en relació amb el 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 38 del
Decret 500/1990, de 20 d’abril i disposicions concordants, l’expedient de
referència havia esdevingut aprovat amb caràcter definitiu.
L’Ajuntament Ple es va donar per assabentat.
7) Donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació de diverses
ordenances fiscals municipals i de la imposició i ordenació d’un preu
públic.
Atenent a les instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, la Secretària de la
Corporació va informar que els acords de l’Ajuntament Ple de data 15 de
novembre de 2007,
d’aprovació provisional de la modificació de diverses
ordenances fiscals i de la imposició i ordenació d’un preu públic per la venda a
l’Oficina de Turisme de llibres sobre Gandesa, s’havien sotmès a informació
pública durant un termini de trenta dies, mitjançant sengles edictes publicats
en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 282, de data 5.12.2007 i
en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament.
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Va manifestar la Secretària-Interventora que durant el tràmit d’informació
pública no s’havia presentat cap tipus de reclamació i que de conformitat amb
el que determinaven els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local i 17.3 del RDL 2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els acords
d’aprovació provisional havien esdevingut definitius.
L’Ajuntament va donar-se per assabentat.
8) Aprovació si s’escau, de padrons cobratoris de taxes municipals.
Padró d’aigua 4art. Trimestre 2007.
Vist el padró cobratori de la taxa municipal pel servei de subministrament
d’aigua potable, referit al 4art. Trimestre de 2007, i que ascendeix a l’import
de 70.115,90€, inclòs l’IVA i el Cànon de Sanejament;
Atès que el padró s’ha sotmès a informació pública durant un termini d’un mes,
mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província núm. 6, de data
8.1.08 i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
SEGON:
Iniciar la seva gestió recaptatòria en període voluntari, de
conformitat amb el que estableixen el Reglament General de Recaptació i la
Llei General Tributària, respectivament.
Assumptes d’Obres Públiques i Urbanisme:
6) Sol·licituds de llicència urbanística.
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;
Vistos en el seu cas, els projectes i altra documentació tècnica presentada pels
promotors, obrant a llurs expedients d'obres;
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;

8

Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa;
Vistos els articles 179 I 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 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, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Atorgar a l’entitat “Centre d’Estudis de la Batalla de l’Ebre”,
llicència municipal per a pintar la façana i parets interiors de l’edifici ubicat a
l’av. Catalunya, núm. 3-5, de Gandesa,
de conformitat amb l’expedient
d’obres núm. 250/2007, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent, condicionada al
compliment de les següents determinacions:
-El promotor haurà de disposar també de l’autorització de la Demarcació de
Carreteres de l’Estat, ja que l’emplaçament és en zona d’influència de la Ctra.
N-420.
-Cal aportar l’IAE del contractista que ha d’executar les obres, vàlid per al
municipi de Gandesa.
-Al tractar-se d’un edifici de titularitat municipal, l’Ajuntament haurà d’escollir el
color de la pintura de la façana, que en qualsevol cas, serà de la gama dels
terrossos.
SEGON: Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència urbanística i
expedició de documents a practicar al promotor esmentat, de conformitat amb
l’establer a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7, respectivament,
determinant que a la vista de les obres realitzades efectivament i del seu cost
real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la base imposable i practicarà
la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
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2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de
29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat
necessàries pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
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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.
Obres majors:
Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s’esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l’emplaçament assenyalat;
Vistos en el seu cas, els projectes i altra documentació tècnica presentada pels
promotors, obrant a llurs expedients d'obres;
Fets avinents els i informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa:
Vistos els articles 179 i 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 75 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis del ens locals i disposicions concordants;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Atorgar a la Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació, SSTT a les
Terres de l’Ebre, llicència municipal per a efectuar obres d’adequació del
Centre d’Educació Infantil i Primària Puig Cavaller (de dues línees), mitjançant
una reforma de l’edifici existent (actuació de 2.142,45 m2 de superfície), una
ampliació de nova construcció per a completar el programa requerit pel
Departament d’Educació (actuació de 1.079,85 m2 de superfície), així com la
construcció d’un edifici destinat a Serveis Educatius, al c. Assís Garrote,
s/núm. de Gandesa, de conformitat amb el projecte tècnic aportat pel
promotor, obrant a l’expedient d’obres núm. 235/2007, amb estricta subjecció
a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació
urbanística vigent, amb les condicions següents:
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-Abans de començar l’obra caldrà que s’aporti a l’Ajuntament la documentació
que tot seguit es relaciona:
1. IAE de l’empresa contractista que ha d’executar l’obra,
municipi de Gandesa.

vàlid per al

-S’haurà d’obtenir també per part de l’Ajuntament, la corresponent llicència
ambiental per a l’activitat a desenvolupar.
2. Atorgar a l’empresa “Riberalta Llars, SL”, amb CIF B-43909621, llicència
urbanística per a la construcció d’un edifici d’habitatges plurifamiliars entre
mitgeres, compost de planta semisoterrada, planta baixa, planta primera,
planta segona i planta golfa, destinat a la formació 15 habitatges, 27 places
d’aparcament i 24 trasters,
amb una superfície construïda a la planta
semisoterrada de 942,33 m2, a la planta baixa de 354,21 m2,
a la planta
primera de 363,90 m2, a la planta segona 362,81 m2 i a la planta golfa de
167,03 m2, sent la superfície construïda total de 2.190,28 m2, a emplaçar al
solar ubicat a la Carretera de Bot, núm. 3, cantonada C. Vint-i-set, s/núm.,
de Gandesa, de conformitat amb el projecte tècnic aportat pel promotor,
obrant als expedients d’obres núm. 229/2007 i 6/2008, respectivament, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la
legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:
1. El promotor s’haurà de fer càrrec de la formació de voreres de tot el voltant
del solar, de conformitat amb les alineacions que li marquin els Serveis
Tècnics Municipals.
2. Una vegada finalitzats els treballs d’execució del projecte tècnic
d’infraestructura comuna de telecomunicacions corresponent a l’edifici de
referència,
caldrà lliurar a l’Ajuntament, un butlletí signat per l’instal·lador
habilitat.
SEGON: Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència urbanística i
expedició de documents a practicar al promotor esmentat, de conformitat amb
l’establer a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7, respectivament,
determinant que a la vista de les obres realitzades efectivament i del seu cost
real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la base imposable i practicarà
la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
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2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
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4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
6) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
CINQUÈ: Aprovar la liquidació de la taxa municipal per l’ocupació de la via
pública amb eines i materials de construcció,
practicada al promotor de
conformitat amb la sol·licitud per ell presentada i l’ordenança fiscal aplicable.
Sol·licituds de llicència de primera ocupació:
Sol·licitud del Sr. Santiago Fuster Altadill, de llicència de primera ocupació,
Exp. 265/2007.
Vista la sol·licitud del Sr. Santiago Fuster Altadill, de llicència de primera
ocupació de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres, compost de 9 habitatges, 1
local i pàrquing, emplaçat al c. Ramón Berenguer IV, núm. 10 de Gandesa,
segons consta a l'expedient d'obres núm. 265/2007;
Atès que el promotor ha aportat el certificat final de l'obra realitzada i s'ha
constatat que les obres s'han efectuat d'acord amb el projecte pel qual es va
atorgar la llicència urbanística i modificat posterior ajustat a la normativa
urbanística i que l'edifici reuneix les condicions per a ser utilitzat;
Atès que el promotor ha presentat així mateix a l'Ajuntament, la documentació
tècnica a què es refereix la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'Habitatge,
relativa a l'ús, manteniment i conservació de l'habitatge construït;
Atès que el promotor ha aportat també un projecte tècnic d’infraestructura
comuna de telecomunicacions signat per un enginyer i corresponent a l’edifici
de referència;
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Vistos els articles 179.2e) i 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 75 i següents, 90 i 91
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, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Sr. Santiago Fuster Altadill, llicència de primera ocupació
de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres, compost de 9 habitatges, 1 local i
pàrquing, emplaçat al c. Ramón Berenguer IV, núm. 10 de Gandesa, de
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conformitat amb a documentació tècnica aportada pel promotor, obrant a
l'expedient d'obres núm. 265/2007, amb la condició següent:
-Una vegada finalitzats els treballs d’execució
del projecte tècnic
d’infraestructura comuna de telecomunicacions, haurà de lliurar a l’Ajuntament
un butlletí signat per l’instal·lador habilitat.
SEGON: Aprovar la liquidació de taxes municipals per l'atorgament de la
llicència de referència i per l'expedició de documents a practicar al titular
d'aquesta, de conformitat amb l’establert a les ordenances fiscals municipals
núm. 5 i 7, respectivament.
TERCER:
Determinar que 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.
-En aquest moment de la sessió, quan són les 21,45h s’incorpora la Regidora
Sra. Joana Jornet Tomàs.
Sol·licitud de l’empresa “Riberalta Llars, SL”. d’acceptació del desestiment de la
llicència urbanística atorgada per acord de l’Ajuntament Ple de data
15.11.2007, Expedient d’obres núm. 229/2007.
A petició de l’empresa “Riberalta Llars, SL”,
l’Ajuntament va atorgar a
l’empresa esmentada, llicència urbanística per la construcció d’un edifici
d’habitatges plurifamiliars entre mitgeres, compost de 2 blocs (bloc A i bloc B),
destinat a la formació de 27 vivendes (15 al bloc A i 12 al bloc B), a emplaçar
al solar situat a la Carretera de Bot, núm. 3, cantonada c. Vint-i-set, s/núm. de
Gandesa,
de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 229/2007, amb
subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la
legislació urbanística vigent, al projecte aportat pel promotor i condicionada al
compliment de les condicions que consten a la mateixa llicència. A la mateixa
sessió es van aprovar les liquidacions de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres (ICIO) i de les taxes municipals corresponents per
l’atorgament de la llicència urbanística de referència i per l’ocupació del domini
públic amb materials de construcció.
En data 16 de gener de 2008, l’empresa titular de la llicència va presentar una
instància sol·licitant a l’Ajuntament l’acceptació del desestiment d’aquesta
llicència, ja que volia realitzar l’actuació per fases, primer el bloc A i més
endavant, el bloc B, demanant nova llicència per cada fase respectiva.
Segons es desprèn dels antecedents obrants a les dependències municipals,
resulta que la mateixa empresa ha sol·licitat novament llicència urbanística per
a construir només el bloc A del projecte global, deixant el bloc B per a un futur.
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En aquesta mateixa sessió s’ha atorgat a l’interessada la llicència urbanística
sol·licitada, segons consta a l’expedient d’obres 6/2008, el qual conté una
separata del projecte global inicial, aprovant-se així mateix la liquidació de
l’ICIO i de les taxes municipals corresponents per l’atorgament de la llicència
urbanística només per a aquesta 1a. separata del projecte.
Atès que l’article 100.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
estableix que l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut
indirecte, el fet imposable del qual està constituït per la realització, dins del
terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la que sigui
necessari obtenir la corresponent llicència urbanística, amb independència de
què s’hagi obtingut o no l’esmentada llicència, sempre que l’expedició
correspongui a l’ajuntament de la imposició.
Atès que l’article 102 del mateix precepte legal, estableix que la base
imposable de l’impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció,
instal·lació o obra, entenent-se com a tal, i a efectes de l’impost, el seu cost
d’execució i que l’apartat 4rt. del mateix article, determina que l’impost es
devenga des del moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara
que no s’hagi obtingut la corresponent llicència.
Atès que els articles 1er. I 3er. de l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 3,
Reguladora de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres,
estableixen tanmateix que constitueix el fet imposable de l’impost la realització
dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per la
qual hom exigeixi l’obtenció de la llicència urbanística corresponent, s’hagi
obtingut o no aquesta llicència i que la base imposable d’aquest impost està
constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, la instal·lació o l’obra;
Atès que a més a més, l’article 103 del text legal abans esmentat i el 4rt.2 de
l’ordenança estableixen que a la vista de les construccions, les instal·lacions o
les obres realitzades efectivament i del seu cost real efectiu, l’Ajuntament
podrà modificar la base imposable i practicar la liquidació definitiva
corresponent, i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà si és el cas, la
quantitat que correspongui;
Considerant que de tots els preceptes esmentats, es constata clarament que
l’impost es devenga per la construcció real i efectiva:
Considerant procedent atendre la petició de l’empresa esmentada;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar la petició de l’empresa “Riberalta Llars, SL”, de desistiment
de la llicència urbanística atorgada per l’Ajuntament Ple en sessió de data 15
de novembre de 2007, de construcció d’un edifici d’habitatges plurifamiliars
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entre mitgeres, compost de 2 blocs (bloc A i bloc B), al solar ubicat a la
Carretera de Bot, núm. 3, cantonada amb c. vint-i-set, s/núm. de Gandesa,
segons expedient d’obres núm. 229/2007, el qual es farà en fases diferents,
subjecte cadascuna a una nova llicència urbanística.
SEGON:
Anul·lar les liquidacions tributàries núm. 925/2007 i 926/2007,
d’import 26.525,00€ i 5.400,00€, respectivament, originades per l’atorgament
de la llicència objecte de desistiment (Exp. d’obres 229/2007) i practicar-ne de
noves en els termes següents:
-Pel que fa a la liquidació 925/07, originada per l’atorgament de la llicència
urbanística, considerar només els conceptes de les taxes municipals per
llicència urbanística i per l’expedició de documents, excloent l’import que fa
referència a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per no haverse originat el fet imposable.
-Pel que fa a la liquidació 926/07, originada per l’ocupació del domini públic,
considerar només l’ocupació que ha sol·licitat l’empresa per a efectuar aquesta
primera fase del projecte (bloc A).
TERCER: Notificar el present acord
coneixement i als efectes escaients.

a l’empresa interessada,

per al seu

Ratificació de resolucions de l’Alcaldia, d’atorgament de llicències
urbanístiques:
A petició del Sr. Alcalde, l’Ajuntament Ple, va acordar per unanimitat, ratificar
les resolucions de l’Alcaldia-Presidència, d’atorgament de les llicències
urbanístiques següents:

Expedient

Nom

Emplaçament

251/2007

Esteve Prades, CB

Carnisseries, 1

Actuació
actuació
Instal.lació

d’una grua
Formació d’una

253/2007

10)

Benita Gabarri Jiménez

Bassot, 5

Cambra de bany

Aprovació inicial si s’escau, del Pla Especial del carrer
Sant Miquel, tramès per l’Institut Català del Sol.

L’Institut Català del Sòl ha tramès a l’Ajuntament dos exemplars del Pla
Especial del carrer Sant Miquel, a fi que l’Ajuntament efectuï la seva tramitació
de conformitat el Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de juliol.
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L’objectiu principal del pla especial és l’obertura d’un nou vial al nucli antic,
entre el c. Castillejos i el c. Sant Miquel,
sent l’àmbit total d’actuació de
389,00 m2.
Els terrenys afectats pel Pla Especial són propietat de l’INCASOL (C.
Castillejos 10, 12, 14 i 16) i del mateix Ajuntament (C. Sant Miquel, 60).
En aquest mateix pla, es defineix un vial de 250,25 m2, un espai amb clau
ST (Serveis Tècnics) de 15,45 m2 i dos solars, de 90 m2 i 33,30 m2 de
superfície, respectivament, amb clau 1A.
Feta avinent la proposta del Sr. Alcalde, d’aprovació inicial del Pla especial
esmentat, perquè suposarà un esponjament del nucli antic, però condicionat
a què es fes xamfrà als solars resultants del mateix pla;
El Regidor Sr. Pere Royo Pedrola, del Grup Municipal CiU, va exposar que
seria bo per a l’Ajuntament, que si els veïns de les vivendes confrontants no
s’interessessin per la compra dels solars resultants del pla, que se’ls pogués
quedar el mateix Ajuntament.
El Sr. Alcalde va dir que en el seu cas, s’intentaria una cessió gratuïta.
Fet avinent l’informe emès al respecte pel Tècnic Municipal;
Vistos els articles 67 i 83. del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i disposicions concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar inicial el Pla Especial del carrer Sant Miquel, aportat per
l’INCASOL, el qual té per objectiu l’obertura d’un nou vial al nucli antic, entre
el c. Castillejos i el c. Sant Miquel, sent l’àmbit total d’actuació de 389,00 m2,
amb la condició següent:
-S’haurà de formar xamfrà a cadascun dels dos solars resultants del pla.
SEGON: Sotmetre el pla especial aprovat a informació pública per un termini
d’un mes a efectes d’examen i de reclamacions.
TERCER: Sol·licitar un informe sobre el pla aprovat als organismes afectats
per raó de llurs competències sectorials.
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Assumptes de Governació:
11) Sol·licituds de llicència municipal d’activitat.
Sol·licitud de l’Institut Català del Sòl (Exp. 26/2006).
L’Institut Català del Sòl ha sol·licitat llicència ambiental per legalitzar un
aparcament de 36 vehicles d’ús privat, de 697,63 m2 de superfície, situat a la
planta soterrani del bloc 2 de vivendes plurifamiliars, ubicat al c. Povet de la
Plana, cruïlla amb c. 13 i c. Doctor Ferran, de Gandesa, segons consta a
l'expedient a dalt referenciat.
Segons el projecte aportat per l’interessat i l'informe emès al respecte pel
Tècnic Municipal, l'activitat es troba classificada a l'annex III, Codi 12 "Altres
activitats", Subcodi 46 "Activitats de garatge i aparcament de vehicles amb una
superfície de <2500 m²", del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova
el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l'administració ambiental, sotmesa per tant, al règim de
comunicació.
Segons les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, l'activitat a
establir és un ús permès en aquesta zona, qualificada com a sòl urbà, zona
d’ordenació de cases en filera, en illa oberta, Clau 2-A.
L’aparcament té una superfície útil a efectes d'activitat, de 697,63 m2, tots en
la planta soterrani d’un edifici existent (bloc 2), destinat a 36 places
d’estacionament, un aforament màxim 18 persones i reuneix les condicions de
seguretat exigides per l'ús a què es destina, d'acord amb la documentació
presentada.
L’aparcament, emplaçat en sòl urbà,
té el servei de vies públiques i de
sanejament prescrits per la normativa vigent.
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i pel Cap
Local de Sanitat, respectivament;
Vistos els articles 73 a 78 del Decret 136/1999,
esmentat:

de 18 de maig, abans

L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a l’Institut Català del Sòl, amb CIF Q-0840001-B, llicència
ambiental per legalitzar un aparcament de 36 vehicles d’ús privat, de 697,63
m2 de superfície, situat a la planta soterrani del bloc 2 de vivendes
plurifamiliars, ubicat al c. Povet de la Plana, cruïlla amb c. 13 i c. Doctor
Ferran,
de Gandesa,
condicionada al compliment de les següents
determinacions:

19

1. Amb una antelació mínima d’un mes a la data d’inici de l’activitat, el titular
de la llicència haurà de presentar a l'Ajuntament una certificació tècnica
expedida per un tècnic competent o una entitat col·laboradora de
l'Administració, acreditativa que les instal·lacions i l'activitat compleixen els
requeriments legals exigibles referents a:
a) Que les instal·lacions i l'activitat s'ajusten al projecte presentat.
b) Que s'han efectuat els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions
necessaris per verificar el compliment dels nivells d'emissió i altres normes i
prescripcions tècniques de compliment obligatori, i cal especificar els resultats
obtinguts, tant en matèria de medi ambient com de prevenció d'incendis i
protecció de la salut.
2. Tanmateix, abans d’iniciar l’activitat, el promotor haurà de sol·licitar als
Serveis Tècnics Municipals que realitzin la corresponent acta de comprovació.
3. Del control previ efectuat per l'Ajuntament s'estendrà un acta de
comprovació. Aquest control previ inicial s'efectuarà sens perjudici dels
controls que posteriorment realitzi l'Ajuntament, a l'empara del que estableix
l'article 89 del Decret 136/1999, de 18 de maig.
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 la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
Sol·licitud del Departament de Medi Ambient i Habitatge (Exp. 22/2007).
El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya,
amb CIF S-0811001-G,
ha sol·licitat llicència ambiental per legalitzar un
aparcament privat de 7 places per a ús del personal que pertany a les
oficines del mateix Departament,
a la planta baixa de l’edifici dels Serveis
Comarcals de Medi Ambient, ubicat al c. 26, núm. 2, de Gandesa, segons
consta a l'expedient a dalt referenciat.
Segons el projecte aportat per l’interessat i l'informe emès al respecte pel
Tècnic Municipal, l'activitat es troba classificada a l'annex III, Codi 12 "Altres
activitats", Subcodi 46 "Activitats de garatge i aparcament de vehicles amb una
superfície de <2500 m²", del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova
el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l'administració ambiental, sotmesa per tant, al règim de
comunicació.
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Segons les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, l'activitat a
establir és un ús permès en aquesta zona, qualificada com a sòl urbà, zona
d’ordenació antiga i tradicional, Clau 1-B, a la qual s’aplica el sistema
d’ordenació segons alineació a vial amb pati d’illa.
L’aparcament té una superfície útil a efectes d'activitat, de 211,51 m2, tots en
la planta baixa d’un edifici existent, destinat a 7 places d’estacionament, un
aforament màxim 14 persones i reuneix les condicions de seguretat exigides
per l'ús a què es destina, d'acord amb la documentació presentada.
L’aparcament, emplaçat en sòl urbà,
té el servei de vies públiques i de
sanejament prescrits per la normativa vigent.
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i pel Cap
Local de Sanitat, respectivament;
Vistos els articles 73 a 78 del Decret 136/1999,
esmentat:

de 18 de maig, abans

L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Atorgar al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, amb CIF S-0811001-G, llicència ambiental per
legalitzar un aparcament de 7 vehicles d’ús privat, de 211,51 m2 de superfície,
situat a la planta baixa de l’edifici dels Serveis Comarcals de Medi Ambient,
ubicat al c. 26, núm. 2, de Gandesa, condicionada al compliment de les
següents determinacions:
1. Amb una antelació mínima d’un mes a la data d’inici de l’activitat, el titular
de la llicència haurà de presentar a l'Ajuntament una certificació tècnica
expedida per un tècnic competent o una entitat col·laboradora de
l'Administració, acreditativa que les instal·lacions i l'activitat compleixen els
requeriments legals exigibles referents a:
a) Que les instal·lacions i l'activitat s'ajusten al projecte presentat.
b) Que s'han efectuat els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions
necessaris per verificar el compliment dels nivells d'emissió i altres normes i
prescripcions tècniques de compliment obligatori, i cal especificar els resultats
obtinguts, tant en matèria de medi ambient com de prevenció d'incendis i
protecció de la salut.
2. Tanmateix, abans d’iniciar l’activitat, el promotor haurà de sol·licitar als
Serveis Tècnics Municipals que realitzin la corresponent acta de comprovació.
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3. Del control previ efectuat per l'Ajuntament s'estendrà un acta de
comprovació. Aquest control previ inicial s'efectuarà sens perjudici dels
controls que posteriorment realitzi l'Ajuntament, a l'empara del que estableix
l'article 89 del Decret 136/1999, de 18 de maig.
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 la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
Sol·licitud de la Sra. Ana Ubalde Bellot, Exp. núm. 23/2007.
La Sra. Ana Ubalde Bellot ha sol·licitat llicència municipal d'activitat per
l'obertura d'un local comercial dedicat a perruqueria, emplaçat al c. Ramón
Berenguer IV, núm. 10, baixos, de Gandesa, segons consta a l'expedient
d'activitat núm. 23/2007.
L'activitat en qüestió és innòcua per no estar inclosa en el Decret 136/1999, de
18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental.
Segons les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, l'activitat a
establir és un ús permès en aquesta zona, qualificada com a sòl urbà, zona
d’ordenació de cases en filera, en pati d’illa, Clau 2-B.
Per altra part, el local on s'ha d'establir l'activitat, té una superfície útil a
efectes d'activitat, de 42,07 m2, un aforament màxim de 6 persones i reuneix
les condicions de seguretat exigides per l'ús a què es destina, d'acord amb la
documentació tècnica presentada.
Tanmateix el local de referència té els serveis de vies públiques i de
sanejament prescrits per la normativa vigent.
Altrament, el Cap Local de Sanitat ha informat favorablement la sol·licitud de
llicència de referència, segons document obrant a l'expedient.
Fet avinent l’informe favorable emès també al respecte pel Tècnic Municipal;
Atès que la peticionària de la llicència ha aportat també un certificat tècnic
visat, acreditatiu de què les instal·lacions s’ajusten al projecte presentat i que
la instal·lació de l’activitat s’ha portat a terme sota la inspecció i control del
tècnic signant i que es troba en condicions de ser dedicat a la finalitat prevista;
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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, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Sra. Ana Ubalde Bellot, llicència municipal d'activitat
per l'obertura d'un local comercial dedicat a perruqueria,
emplaçat al c.
Ramón Berenguer IV, núm. 10, baixos, de Gandesa, de plena conformitat
amb la documentació aportada per la promotora, obrant a l’expedient d’activitat
núm. 23/2007 i amb les condicions següents:
.L’aforament màxim del local comercial serà de 6 (sis) persones.
-Abans d’iniciar l’activitat, el promotor haurà de sol·licitar als Serveis Tècnics
Municipals que realitzin la corresponent acta de comprovació.
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 la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
Sol·licitud del Sr. Josep Ma. Vives Humet, Exp. núm. 26/2007.
El Sr. Josep Maria Vives Humet ha sol·licitat llicència municipal d'activitat per
l'obertura d'un local comercial dedicat al comerç al detall d’articles de basar,
emplaçat al c. Mare de Déu de la Fontcalda, núm. 1-C, baixos, cruïlla amb c.
Reis Catòlics, de Gandesa, segons consta a l'expedient d'activitat núm.
26/2007.
L'activitat en qüestió és innòcua per no estar inclosa en el Decret 136/1999, de
18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental.
Segons les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, l'activitat a
establir és un ús permès en aquesta zona, qualificada com a sòl urbà, zona
d’ordenació de cases en filera, Clau 2-B, a la qual s’aplica el sistema
d’ordenació segons alineació a vial en pati d’illa.
Per altra part, el local on s'ha d'establir l'activitat, té una superfície útil a
efectes d'activitat, de 227,31 m2, un aforament màxim de 21 persones i reuneix
les condicions de seguretat exigides per l'ús a què es destina, d'acord amb la
documentació presentada.
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Tanmateix el local de referència té els serveis de vies públiques i de
sanejament prescrits per la normativa vigent.
Altrament, el Cap Local de Sanitat ha informat favorablement la sol·licitud de
llicència de referència, segons document obrant a l'expedient.
Fet avinent l’informe favorable emès també al respecte pel Tècnic Municipal;
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, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Atorgar al Sr. Josep Maria Vives Humet, llicència municipal
d'activitat per l'establiment d'un local comercial dedicat al comerç al detall
d’articles de basar, al c. Mare de Déu de la Fontcalda, núm. 1-C, baixos,
cruïlla amb c. Reis Catòlics, de Gandesa, de plena conformitat amb la
documentació aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’activitat núm.
26/2007 i amb les condicions següents:
-Abans d’iniciar l’activitat, el promotor haurà de sol·licitar als Serveis Tècnics
Municipals que realitzin la corresponent acta de comprovació.
-L’aforament màxim del local serà de 21 persones.
SEGON: Determinar que la present autorització s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer el titular de la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
Sol·licitud de la Sra. Genoveva Vallés Martí (Exp. 27/2007).
La Sra. Genoveva Vallés Martí ha sol·licitat llicència ambiental per una
bugaderia no industrial, a emplaçar al c. Bassa d’en Gaire, núm. 5, de
Gandesa, segons consta a l'expedient a dalt referenciat.
Segons el projecte aportat per l’interessat i l'informe emès al respecte pel
Tècnic Municipal, l'activitat es troba classificada a l'annex III, Codi 12 "Altres
activitats", Subcodi 40 "Bugaderia no industrial", del Decret 136/1999, de 18
de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental,
sotmesa per tant, al règim de comunicació.
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Segons les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, l'activitat a
establir és un ús permès en aquesta zona, qualificada com a sòl urbà, zona
d’ordenació antiga i tradicional,
clau 1-B, a la qual s’aplica el sistema
d’ordenació segons alineació a vial amb pati d’illa.
El local on s'ha d'establir l'activitat té una superfície útil a efectes d'activitat, de
222,02 m2, tots en la planta baixa d’un edifici existent, un aforament màxim de
2 persones i reuneix les condicions de seguretat exigides per l'ús a què es
destina, d'acord amb la documentació presentada.
El local, emplaçat en sòl urbà, té el servei de vies públiques i de sanejament
prescrits per la normativa vigent.
L’activitat no està inclosa a l’annex IV.A del Decret 136/1999, de 18 de maig.
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i pel Cap
Local de Sanitat, respectivament;
Vistos els articles 73 a 78 del Decret 136/1999,
esmentat:

de 18 de maig, abans

L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Sra. Genoveva Vallés Martí, llicència ambiental per
l’establiment d’una bugaderia no industrial, al c. Bassa d’en Gaire, núm. 5,
baixos, de Gandesa,
condicionada al compliment de les següents
determinacions:
1. Amb una antelació mínima d’un mes a la data d’inici de l’activitat, el titular
de la llicència haurà de presentar a l'Ajuntament una certificació tècnica
expedida per un tècnic competent o una entitat col·laboradora de
l'Administració, acreditativa que les instal·lacions i l'activitat compleixen els
requeriments legals exigibles referents a:
a) Que les instal·lacions i l'activitat s'ajusten al projecte presentat.
b) Que s'han efectuat els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions
necessaris per verificar el compliment dels nivells d'emissió i altres normes i
prescripcions tècniques de compliment obligatori, i cal especificar els resultats
obtinguts, tant en matèria de medi ambient com de prevenció d'incendis i
protecció de la salut.
2. Tanmateix, abans d’iniciar l’activitat, el promotor haurà de sol·licitar als
Serveis Tècnics Municipals que realitzin la corresponent acta de comprovació.
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3. Del control previ efectuat per l'Ajuntament s'estendrà un acta de
comprovació. Aquest control previ inicial s'efectuarà sens perjudici dels
controls que posteriorment realitzi l'Ajuntament, a l'empara del que estableix
l'article 89 del Decret 136/1999, de 18 de maig.
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 la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
Sol·licitud del Santiago Fuster Altadill (Exp. 1/2008).
El Sr. Santiago Fuster Altadill ha sol·licitat llicència ambiental per legalitzar un
pàrking de 5 places, situat al c. Ramón Berenguer IV, núm. 10, baixos, de
Gandesa, segons consta a l'expedient a dalt referenciat.
Segons el projecte aportat per l’interessat i l'informe emès al respecte pel
Tècnic Municipal, l'activitat es troba classificada a l'annex III, Codi 12 "Altres
activitats", Subcodi 46 "Activitats de garatge i aparcament de vehicles amb una
superfície de <2500 m²", del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova
el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l'administració ambiental, sotmesa per tant, al règim de
comunicació.
Segons les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, l'activitat a
establir és un ús permès en aquesta zona, qualificada com a sòl urbà, zona
d’ordenació de cases en filera, en pati d’illa, Clau 2-B,
El pàrking té una superfície útil a efectes d'activitat, de 116,74 m2, tots en la
planta baixa d’un edifici existent, destinat a 5 places d’estacionament i reuneix
les condicions de seguretat exigides per l'ús a què es destina, d'acord amb la
documentació presentada.
El pàrking, emplaçat en sòl urbà,
té el servei de vies públiques i de
sanejament prescrits per la normativa vigent.
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i pel Cap
Local de Sanitat, respectivament;
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Atès que el peticionari de la llicència ha aportat també un certificat tècnic visat,
acreditatiu de què les instal·lacions s’ajusten al projecte presentat i que la
instal·lació de l’activitat s’ha portat a terme sota la inspecció i control del tècnic
signant i que es troba en condicions de ser dedicat a la finalitat prevista,
indicant a més les modificacions efectuades i el compliment de les mesures
correctores;
Vistos els articles 73 a 78 del Decret 136/1999,
esmentat:

de 18 de maig, abans

L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Atorgar al Sr. Santiago Fuster Altadill, llicència ambiental per
legalitzar un pàrking de 5 (cinc) places, situat al c. Ramón Berenguer IV, núm.
10, baixos, de Gandesa, condicionada al compliment de les següents
determinacions:
-Abans d’iniciar l’activitat, el promotor haurà de sol·licitar als Serveis Tècnics
Municipals que realitzin la corresponent acta de comprovació.
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 la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
11)

Sol·licitar si s’escau, a la Diputació de Tarragona, la
realització de treballs d’actualització de la base de dades
cadastrals del municipi de Gandesa.

El manteniment del cens dels béns immobles del municipi, subjectes passius i
valors cadastrals que constitueixen el padró, és bàsic per a una correcta
gestió. Per tant, és importar incorporar les finques no incloses al padró,
esmenar errades i omissions i defectes en la valoració de les finques.
En aquesta matèria, la Diputació de Tarragona ha signat un conveni de
col·laboració amb la Gerència del Cadastre, per l’actualització constant dels
padrons de l’IBI dels municipis.
Feta avinent la proposta de l’Alcaldia al Ple de la Corporació, en el sentit de
sol·licitar a la Diputació la seva col·laboració a efectes d’actualització de la base
de dades cadastrals del municipi de Gandesa;
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Vistos els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i l’article 8è. del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Sol·licitar a la Diputació de Tarragona la seva col·laboració als
efectes de realitzar actuacions en matèria de gestió cadastral, consistents en
l’actuació del padró de l’Impost sobre béns immobles.
SEGON: Determinar que la col·laboració objecte d’aquest conveni comprendrà
la realització per part de la Diputació, dels treballs de tramitació d’expedients i
declaracions d’alteracions cadastrals consistents en:
-D’ordre físic: realització de noves construccions i ampliació,
demolició o enderrocament de les ja existents.

rehabilitació,

-D’ordre econòmic: la modificació d’ús i destinació dels béns immobles sempre
que no comportin alteracions d’ordre físic.
-D’ordre jurídic:
d’aquests.

la segregació o divisió de béns immobles i l’agrupació

-Actuacions d’investigació dels fets imposables ignorats, així com les de
comprovació, dirigides a verificar el compliment adequat pels subjectes
passius de les obligacions i deures que, respecte del Cadastre o a l’IBI,
estableixen la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i les disposicions
que la desenvolupen, per a posar en coneixement de la Gerència del Cadastre
i iniciar, si ho considera procedent, la corresponent actuació inspectora.
TERCER: Determinar que els treballs abans relacionats seran realitzats per
BASE-Gestió d’Ingressos, Organisme Autònom de la Diputació de Tarragona,
en el règim que aquest organisme determini, i que percebrà com a
compensació econòmica per les despeses que ha d’atendre per tal de dur a
terme amb eficàcia els treballs ressenyats i en concepte de taxa per prestació
de serveis que estableix l’article 5.4.2 de l’ordenança fiscal núm. 11 de la
Diputació de Tarragona, que seran els següent:

Descripció
Resseguit de camp
Confecció model 902
Confecció model 902 excés
Tramitació recurs davant altres
Administracions Públiques
Confecció Fitxa Tècnica
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Actualitzacions de caràcter general
en el municipi
2,24€/unitat
24,20€/unitat
7,26€ excés unitat
7,26€/ recurs
3,11€/unitat

Confecció FIN 98 mecanitzat
Confecció
parcel·lari

12,58€/unitat

CU.1-Actualització 11,75€/unitat

QUART: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l’executivitat del present acord.
CINQUÈ: Donar trasllat del present acord a la Diputació de Tarragona, per al
seu coneixement i efectes escaients.
12)

Aprovació si s’escau, de la rectificació de l’Inventari de
Béns Municipals, referida a 31 de desembre de 2007.

Segons estableixen els articles 100 i següents del Decret 336/1988, de 17
d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals,
l'Inventari de béns general de l’Ajuntament s'ha d'actualitzar continuadament,
sens perjudici de la seva rectificació i comprovació.
Tot acte administratiu
que generi l'adquisició, alienació, gravamen o qualsevol tipus d'alteració de
béns o del planejament urbanístic que pugui repercutir-hi, s'ha d'anotar a
l'Inventari i correlativament al llibre comptable d'inventaris i balanços.
La rectificació de l'inventari general s'ha de verificar anualment i s'hi han de
reflectir les incidències de tota mena dels béns i drets durant aquest període.
Atès que correspon a l'Ajuntament Ple l'aprovació,
comprovació de l'inventari general.

la rectificació i la

Atès que respecte la darrera rectificació de l'Inventari de Béns Municipals
referida al 31 de desembre de 2006, aprovada per acord de l'Ajuntament Ple
de data 1 de febrer de 2007, s'han d'efectuar les següents anotacions:
Variacions en béns immobles:
Altes:
1. Finca rústica, secà, ubicada a la partida Patis, Polígon 22, Parcel·la 4,
TM de Gandesa.
Procedeix de l’adquisició per compra-venda efectuada a l’empresa “Piensos
Borràs, SL .
Qualificació jurídica: domini públic, ús públic.
2. Porció de terreny de 193,90 m2 de superfície, segregada de la finca
matriu ubicada al carrer 14, s/núm. de Gandesa, destinada a la
formació del vial públic nomenat carrer 14.
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Procedeix de la cessió gratuïta efectuada per la Sra. Lluïsa Escudé March en
favor de l’Ajuntament.
Qualificació jurídica: domini públic, ús públic.
Baixes:
Baixes per alienació de béns immobles
patrimonials:

qualificats jurídicament com a

1. Terreny urbà, situat a la Partida Messerols, Polígon 13, Parcel·la 333,
del terme municipal de Gandesa, de 1.436,00 m2 de superfície.
Alienada per subhasta pública, per meitat i en indivís a les empreses
“Agropecuària Comercial Boira Borràs SL” i “Borràs Cots, SL”.
Modificacions en béns immobles:
1. Es recupera la titularitat d’uns espais ubicats dins del recinte del CEIP
Puig Cavaller, de Gandesa, que havien estat destinats a l’antiga casa
del conserge.
Es desafecten de l’ús adscrit, i passen a ser patrimonials
2. Es desafecta de la parcel·la d’equipaments que l’Ajuntament té en el
Polígon Industrial “la Plana”, de 7.526,63 m2 de superfície, una porció
de terreny situada al límit de la parcel·la, de 437 m2 de superfície, la
qual passa a ser patrimonial.
Es cedeix a “Repsol Butano, SA.” L’ús en precari de la porció de terreny
desafectada, a fi d’instal·lar-hi dos dipòsits soterrats de GLP. De 49.500 litres
cadascun.
Variacions en béns mobles:
Altes:
1.
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Títol Marca 2.695.791 (4) “Gandesa), en classe 45.

Obligacions de l'ens local:
-Préstecs per un termini superior a 1 any:
1) Crèdit a llarg termini formalitzat amb l'entitat "Caixa d'Estalvis i Pensions
de Barcelona (la Caixa).
Préstec núm. 302.613534-64
Saldo actual préstec a 31.12.2007: 121.891,55€
Tipus d'interès vigent: 5,301%
Amortitzacions: trimestrals.
Venciments pendents a 31.12.06: 13

2)

Crèdit a llarg termini formalitzat amb l’entitat “Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona (la Caixa).

Saldo préstec: 300.355,75€
Interessos subvencionats per la Diputació de Tarragona.
Destinació. Obra Camp de Futbol (pavimentació amb gespa artificial).
SEGON: Trametre una còpia de l’expedient de rectificació de l’Inventari de
Béns Municipal aprovada, al Departament de Governació de la Generalitat i a
la Subdelegació del Govern, respectivament.

13)

Resolució de l’expedient administratiu incoat per
l’Ajuntament, per a cedir l’ús gratuït a la Generalitat,
d’una sala polivalent de l’edifici de l’antiga Casa de la Vila.

L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada en data 15 de novembre de 2007, va
adoptar l’acord de cedir en precari l’ús d’una sala polivalent de l’edifici de
l’antiga Casa de la Vila, pl. de l’Església, núm. 1, a la Generalitat, per a
destinar-la a Oficina de Benestar i Família, en benefici d’interessos de caràcter
local.
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De conformitat amb el que estableix l’article 75 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals,
l’esmentat acord es va sotmetre a informació pública durant un termini de 15
dies, a efectes d’examen i de reclamacions, mitjançant edictes publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 288, de data 14.12.2007 i
en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament, no havent-se
presentat cap tipus de reclamació.
De conformitat amb el que estableix l’article 75 del text legal abans esmentat;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Cedir en precari l’ús d’una sala polivalent de l’edifici de l’antiga Casa
de la Vila, pl. de l’Església, núm. 1, a la Generalitat, per a destinar-la a Oficina
de Benestar i Família, en benefici d’interessos de caràcter local, amb les
condicions següents:
-L’ús del bé és a precari, gratuït i merament tolerat.
-El precarista no restarà en relació de dependència respecte l’Ajuntament, als
efectes del Codi Penal.
-El precari s’extingirà per la reclamació del bé feta per l’Ajuntament, amb el
requeriment previ al precarista amb un mes d’antelació, i també per la
devolució d’aquest per part del precarista. També s’extingirà automàticament
en el cas que el bé es destini a una altra finalitat.
-El precarista respondrà de tots els perjudicis que s’originin al bé objecte de
cessió, inclòs durant el període posterior d’haver-li estat reclamat.
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l’executivitat del present acord.
TERCER:
Donar trasllat del present acord a la Generalitat,
coneixement i efectes escaients.

14)
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per al seu

Aprovació si s’escau,
de la incoació d’expedient
administratiu per a cedir l’ús gratuït a la Generalitat, de
part de l’edifici de l’antiga Casa de la Vila per a Hotel
d’Entitats.

El Sr. Alcalde va proposar al Ple de la Corporació cedir l’ús de part de l’edifici
de l’antiga Casa de la Vila a la Generalitat per a destinar-lo a Hotel d’entitats.
Va dir que aquesta cessió d’ús aniria en benefici d’interessos de caràcter local,
inclòs el mateix ajuntament.
Va dir el Sr. Alcalde que es tractava d’una cessió d’ús a títol gratuït i la posterior
formalització d’un conveni entre ambdues parts.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
De conformitat amb el que estableix l’article 75 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Cedir en precari l'ús de part de l'edifici de l'antiga Casa de la Vila, pl.
de l'Església, núm. 1, a la Generalitat, per a destinar-lo a Hotel d’Entitats, en
benefici d’interessos de caràcter local.
SEGON: Sotmetre el present acord a exposició pública durant un termini de
quinze (15) dies, durant el qual es podran presentar davant del Ple de la
Corporació Municipal les reclamacions o al·legacions que es considerin
convenients.
Assumptes diversos:
15)

Assumptes de l’Alcaldia-Presidència.

No n’hi varen haver.
ASSUMPTES URGENTS,
NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA,
RATIFICATS COM A TAL PER L’AJUNTAMENT PLE.

I

A) Determinació de les retribucions del personal municipal per a
l’exercici 2008.
La Llei 51/2007, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per
a l’any 2008, estableix en el seu article 22, que constitueix sector públic a
efectes d’aplicació de la Llei,
les Corporacions Locals i organismes
dependents, entre d’altres.
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L’apartat 2 del mateix precepte, determina que amb efectes de l’1 de gener de
l’any 2008, les retribucions del personal al servei del sector públic, no podran
experimentar un increment global superior al 2 per 100 respecte les
percebudes l’any 2007, en termes d’homogeneïtat i comparació tant a efectius
de personal com a l’antiguitat d’aquest.
Addicionalment les retribucions
experimentaran un 1 per 100, a repercutir en les pagues extres.
Vista tanmateix la Resolució de 2 de gener de 2008, de la Secretaria d’Estat
d’Hisenda i Pressupostos, per la qual es dicten les instruccions en relació a
les nòmines dels funcionaris;
De conformitat amb el que estableix la Llei 7/2007, de 12 d’abril,
Bàsic de l’empleat públic;

de l’Estatut

L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Ratificar la urgència d’aquest assumpte i la seva inclusió a l’ordre del
dia.
SEGON: Determinar que les retribucions del personal municipal per a
l’exercici 2008 s’incrementaran en els termes previstos a la Llei 51/2007, de 26
de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat, i amb efectes de l’1 de
gener de 2008.
TERCER: Integrar els funcionaris municipals de l’Ajuntament en els grups de
classificació professional que preveu la Llei 7/2007, en els termes següents:
-Funcionaris del Grup A,
-Funcionaris del Grup B,
-Funcionaris del Grup C.
-Funcionaris del Grup D,
-Funcionaris del Grup E,

passen a integrar-se en el Grup A, subgrup A1
passen a integrar-se en el Grup A, subgrup A2
passen a integrar-se en el Grup C, subgrup C1
passen a integrar-se en el Grup C, subgrup C2
transitòriament s’integren en el mateix Grup E/AP.

TERCER:
Reflectir els presents acords en el Pressupost Municipal de
l’exercici 2008 i plantilla orgànica municipal i relació de llocs de treball.
PREGS I PREGUNTES:
La Regidora Sra. Joana Jornet Tomàs, del Grup Municipal del Partit Popular,
va exposar al Sr. Alcalde que el pas de vianants de la Ctra. de Vilalba s’’hauria
de modificar, perquè segons com, hi havia perill de col·lisió per als vehicles.
El Sr. Alcalde va contestar que era el que havia marcat la Diputació de
Tarragona i que era difícil modificar-lo.
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No hi van haver més preguntes.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde 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, vint-i-quatre de gener de dos mil vuit.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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