ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT
PLE, EN DATA 26 DE FEBRER DE 2009.
A Gandesa, sent tres quarts de deu del vespre del dia 26 de febrer de 2009,
es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Gandesa, sota
la presidència de l’Alcalde, Sr. 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 Luz Muñoz.
-Sr. Carles Llarch Amposta.
-Sr. Joaquin Pedrola Garde.
-Sra. Joana Jornet Tomàs.
La Regidora Sra. Encarnación García Jurado va excusar la seva assistència.
Hi és present la Sra. Iolanda Sas Laudo,
l’Ajuntament.

Secretària-Interventora de

El Sr. Alcalde, desprès de comprovar l'existència del quòrum necessari, va
disposar el començament de la sessió, amb el tractament dels assumptes
inclosos a l'ordre del dia.
De conformitat amb el que determinen els articles 110 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels Ens Locals i disposicions concordants, es transcriuen a
continuació els acords plenaris adoptats.
Assumptes de caràcter general:
1) Aprovació si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària
per l’Ajuntament Ple en data 29 de gener de 2009.

celebrada

Feta avinent l’acta de la sessió ordinària celebrada per la Corporació Municipal
en data 29 de gener de 2009;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en data 29
de gener de 2009, 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) Carta de pagament a Càritas Parroquial de Gandesa,
per l’aportació
econòmica que ha efectuat dita entitat, d’import de 2.118,63€, corresponent al
50 per 100 de les despeses suportades per l’Ajuntament en concepte d’atenció
als transeünts, exercici 2008.
b) Escrit del Banc de Sang i Teixits, rebut en data 24.02.2009, comunicant
que el dia 3.03.2009 realitzaran a Gandesa una campanya de donació de
sang.
c) Escrit del Consell Comarcal de la Terra Alta, rebut en data 24.02.2009,
sobre tramesa del nou Catàleg de Grups Culturals editat pel Consell, anualitats
2008 i 2009.
d) Escrit del Departament de Treball de la Generalitat, comunicant que es
denúncia el conveni signat el 19 de gener de 1993 entre aqueix Departament i
l’Ajuntament, i que per manca de personal, a partir de l’1 de gener de 2009 es
deixaran de prestar a les dependències municipals els serveis que establia
l’esmentat conveni.
e) Escrit de la Direcció General d’Administració Local, rebut en data
30.01.2009, comunicant que ha disposat l’abonament a l’Ajuntament de
l’import de 12.008,90€, corresponent a la participació municipal en el Fons de
Cooperació Local de Catalunya 2008, anualitat 2009.
f) Escrit de la Diputació de Tarragona, rebut en data 28.01.2009, comunicant
que BASE aplicarà per a l’exercici 2009 un premi de cobrança del 4,25%,
per a la prestació del servei de gestió integral de multes, el 17% i que les
bestretes a compte de pagament mensual seran del 95% .
g) Escrit del Banc de Sang i Teixits, rebut en data 20.01.2009, d’agraïment a
l’Ajuntament per la serva participació en l’organització de la darrera
campanya de donació de sang.
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h) Escrit de la Diputació de Tarragona, rebut en data 3.02.2009, pel qual
comunica l’aprovació de la justificació i el pagament de la subvenció de
9.636,22€, corresponent al 80 per 100 dels interessos del préstec formalitzat
per l’Ajuntament amb motiu de les obres de “Pavimentació del camp de futbol
amb gespa artificial”.
i) Escrit de la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa, rebut en
data 6.02.2009, comunicant que s’ha atorgat una subvenció per al foment de
la participació en activitats extraescolars dels centres educatius sufragats amb
fons públics, curs 2008-2009.
j) Escrit de la Direcció General de Política Energètica i Mines, rebut en data
3.02.2009, comunicant que s’ha establert el primer pagament acompte de les
assignacions corresponents a l’any 2009, segons estableix l’Ordre de
13.07.1998, en benefici dels municipis afectats per la instal·lació de la Central
Nuclear d’Ascó, entre els quals està Gandesa.
k) Escrit de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, rebut en
data 4.02.2009, comunicant que s’ha aprovat el projecte de centre per a la
creació de la llar d’infants pública de Gandesa, a ubicar al c. Assís Garrote, 4,
i que s’iniciaran els tràmits per emetre la Resolució provisional de la
subvenció..
l)
Escrit de la Direcció General de Cooperació Cultural, rebut en data
12.02.2009, comunicant que s’han iniciat els tràmits per a la signatura d’una
addenda al conveni de l’any 2008, per a subvencionar l’any 2009 la
contractació de la direcció de la biblioteca de Gandesa.
m)
Escrit de la Diputació de Tarragona,
rebut en data 17.02.2009,
comunicant que atenent a la demanda de l’Ajuntament,
lliura bosses
compostables per a la recollida selectiva de fracció orgànica porta a porta.
n) Escrit de la Direcció General d’Urbanisme, rebut en data 16.02.2009, en
resposta a una petició d’informe efectuada per l’Ajuntament en relació al parc
eòlic de Torre Madrina, determinant bàsicament que el projecte aportat ara
conté modificacions que comporten canvis substancials en relació al projecte
inicial, que caldrà portar a terme una nova tramitació de l’actuació proposada i
que atenent a què aquesta afecta dos termes municipals, s’haurà de formular i
tramitar un pla especial.
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.
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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. 17/2009, de data 30.01.2009, per la qual s’atorguen a
personal municipal diverses gratificacions econòmiques per tasques realitzades
fora de la jornada laboral durant el mes de gener de 2009.
-Resolució núm. 18/2009, de data 30.01.2009, d’acceptació de la subvenció
atorgada per la Diputació de Tarragona, d’import 1.200,00€, destinada a
l’Emissora Municipal “Ràdio Gandesa”, exercici 2008.
-Resolució núm. 19/2008, de data 30.01.2009, d’acceptació de la subvenció
atorgada per la Diputació de Tarragona, d’import 1.080,00€, per l’actuació
del Grup Unió Musical Mas de Barberans el dia 7.09.2008, inclòs en el
Catàleg per a Programacions Culturals dels Ajuntaments.
-Resolució núm. 20/2009, de data 30.01.2009, d’acceptació de la subvenció
atorgada per la Diputació de Tarragona, d’import 600,00€, per l’actuació del
Grup Los Pàndols el dia 7.09.2008, inclòs en el Catàleg per a Programacions
Culturals dels Ajuntaments.
-Resolució núm. 21/2009, de data 30.01.2009, d’acceptació de la subvenció
atorgada per la Diputació de Tarragona, d’import 750,00€, per l’actuació del
Grup Diables i Grallers l’Ull de Bou el dia 9.9.2008, inclòs en el Catàleg per a
Programacions Culturals dels Ajuntaments.
-Resolució núm. 22/2009, de data 30.01.2009, d’acceptació de la subvenció
atorgada per la Diputació de Tarragona, d’import 510,00€, per l’actuació del
Grup Vent de Garbí, el dia 18.08.2008, inclòs en el Catàleg per a
Programacions Culturals dels Ajuntaments.
-Resolució núm. 23/2009, de data 30.01.2009, d’aprovació inicial de la
memòria tècnica valorada de les obres de “Gasificació del municipi de
Gandesa, fase 4a”, redactada pel Tècnic Municipal i amb un pressupost de
contracta de 46.480,58€, IVA inclòs.
-Resolució núm. 24/2009, de data 2.02.2009, per la qual s’adjudica el contracte
de les obres de “Gasificació del municipi de Gandesa, fase 4a” a l’empresa
Construccions Anna 2005, SL, per l’import de 46.480,00€, IVA inclòs.
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-Resolució núm. 25/2009, de data 4.02.2009, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 2 de les obres d’Arranjament de façana, pas soterrat i altres del
Palau del Castellà, a Gandesa, que executa l’empresa “Pintures Martos,
SCCL”, signada pel Tècnic Director Facultatiu de l’obra, i d’import 11.333,09€.
-Resolució núm. 26/2009, de data 4.02.2009,
pagament d’una factura d’ import de 906,01€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució núm. 27/2009, de data 5.02.2009,
pagament d’una factura d’ import 256,24€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució núm. 28/2009, de data 5.02.2009, d’aprovació i ordenació del
pagament d’unes dietes de personal laboral, per import de 16,34€.
-Resolució núm. 29/2009, de data 5.02.2009,
pagament d’una factura d’import 752,50€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució núm. 30/2009, de data 5.02.2009,
pagament d’una factura d’import 557,94€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució núm. 31/2009, de data 5.02.2009, d’aprovació i ordenació del
pagament de factures per un import global de 3.095,54€.
-Resolució núm. 32/2009, de data 5.02.2009,
pagament d’una factura d’import 55,77€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució núm. 33/2009, de data 5.02.2009, per la qual es disposa el
cessament del vigilant municipal interí Sr. Fernando Monforte Garrido en la
seva relació amb l’Ajuntament, a conseqüència d’haver-se modificat la plantilla
de personal municipal per raons de caràcter organitzatiu, amb la supressió
d’una plaça de Vigilant (Auxiliar de la Policia Local).
-Resolució núm. 34/2009, de data 6.02.2009, per la qual s’atorga al Sr.
Llorenç Salaet Salvadó, llicència urbanística per a segregar una finca urbana
emplaçada al c. Reis Catòlics, 10 de Gandesa, segons expedient d’obres
núm. 14/2009.
-Resolució núm. 35/2009, de data 6.02.2009, per la qual s’adjudica a
l’empresa “Ramon Jaén Oliver, SL”, el contracte d’execució de les obres
municipals de “Reparació dels danys ocasionats pels aiguats de 12 de juliol de
2008 al Cementiri Municipal”, per l’import de 40.226,46€, IVA inclòs.
-Resolució núm. 36/2009, de data 12.02.2009, d’aprovació i ordenació del
pagament d’una factura d’import 539,25€.
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-Resolució núm. 37/2009, de data 13.02.2009, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 1 i única de les obres de Gasificació del municipi de Gandesa,
fase 4a., signada pel tècnic director facultatiu de l’obra i d’import 46.480,00€.
-Resolució núm. 38/2008, de data 13.02.2009, d’aprovació de la memòria
tècnica valorada de les obres de “Creació d’una àrea infantil de lleure a la zona
de la UA-4 de Gandesa”, redactada pel Tècnic Municipal i amb un pressupost
de contracta de 14.887,61€,
i de petició de subvenció a la Diputació de
Tarragona per a realitzar l’actuació descrita.
-Resolució núm. 39/2009, de data 16.02.2009, d’incoació d’un expedient de
protecció de la legalitat urbanística per les actuacions no autoritzades
realitzades per la Sra. M. C. Ferrer,
consistents en construir una tanca
metàl·lica al llarg de la finca rústica ubicada al polígon 13, parcel·la 374, TM de
Gandesa.
-Resolució núm. 40/2009, de data 16.02.2009, d’incoació d’un expedient de
restauració de la realitat física alterada per les actuacions no autoritzades
realitzades per la Sra. M. C. Ferrer, manifestament il·legals, consistents en
construir tanques metàl·liques en les zones de confluència dels c. Reis
Catòlics amb Manel Bardí Gil i Mossèn Onofre Català.
-Resolució núm. 41/2009, de data 16.02.2009, per la qual s’atorga a l’empresa
“Proconsami 2020, SL”, llicència urbanística per a efectuar obres d’acabats
interiors i exteriors de l’edifici plurifamiliar emplaçat al c. Onze, entre c. Doctor
Ferran i c. Povet de la Plana, de Gandesa, segons expedient d’obres 12/2009.
-Resolució núm. 42/2009, de data 18.02.2009, per la qual s’atorga al Club de
Futbol Gandesa, un segon ajut econòmic de 3.000,00€, destinat a finançar
part de les despeses suportades per l’entitat amb motiu de la temporada
futbolística 2008-2009, segons justificants de despeses que han presentat.
-Resolució núm. 43/2009, de data 20.02.2009, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 1, de les obres de “Reparació de danys ocasionats pels aiguats
de 12 de juliol de 2008 al Cementiri de Gandesa”, que executa l’empresa
“Ramon Jaén Oliver, SL”, signada pel tècnic director facultatiu de l’obra i
d’import 12.423,60€.
-Resolució núm. 44/2009, de data 23.02.2009, de convocatòria al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió ordinària en data 26 de febrer de
2009.

L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
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Assumptes d’Hisenda:
5) Aprovació si s’escau, de padrons cobratoris de tributs municipals
diversos.
Vist el padró complementari de taxes agrupades (gestió residus sòlids urbans i
conservació de la xarxa de clavegueram), referit a l’exercici 2008, i que
ascendeix a l’import de 869,96€;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
SEGON: Disposar l’inici de la gestió recaptatòria del padró aprovat en període
voluntari, de conformitat amb el que estableixen el Reglament General de
Recaptació i la Llei General Tributària, respectivament.
6) Donar compte de l’aprovació
modificació de crèdit 3/2008.

definitiva

de

l’expedient

de

Atenent a les instruccions del Sr. Alcalde, la Secretaria de la Corporació
Municipal va informar que l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2008,
que afecta el Pressupost del mateix exercici, aprovat inicialment per acord de
l’Ajuntament Ple de data 29.12.2008, s’havia sotmès a informació pública
durant un termini de quinze dies mitjançant sengles edictes publicats en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 17, de data 22.01.2009 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.
Assumptes d’Obres Públiques i Urbanisme:
7) 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;
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Vista la documentació tècnica i administrativa 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, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
31.03.2008 i modificacions posteriors en el DOGC núm. 5134 de data
20.05.2008;
Vistos els articles 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: Atorgar a l’empresa “Frutos Secos Aracava, RL, SAT”, amb CIF
F-43230838, llicència municipal per a realitzar obres de moviments de terres
per anivellar la parcel·la 42 del Polígon Industrial “la Plana” de Gandesa, de
conformitat amb l’expedient d’obres núm. 23/2009, amb estricta subjecció a
les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a legislació urbanística
vigent.
SEGON: Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència urbanística i
expedició de documents a practicar al promotor esmentat, de conformitat amb
l’establer a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7, respectivament,
determinant que a la vista de les obres realitzades efectivament i del seu cost
real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la base imposable i practicarà
la liquidació definitiva corresponent.
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.
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3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
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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, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
31.03.2008 i modificacions posteriors en el DOGC núm. 5134 de data
20.05.2008;
Vistos els articles 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 l’empresa “Endesa Distribución Eléctrica, SLU”, llicència municipal
per a efectuar obres d’estesa de 29 m de cable subterrani 0,6/1 kV, des de
conversió subterrània a efectuar i connectar amb xarxa aèria b.t. del C.T.
XW256 existent al c. Murillo fins a caixa de seccionament i C.G.P. a instal·lar,
afectant el subsòl del carrer esmentat, TM de Gandesa, de conformitat amb
la documentació tècnica aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’obres
núm. 9/2009, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi, a la legislació urbanística vigent, i amb les condicions següents:
-Abans de començar les obres, s’haurà de disposar de l’Acta de Control de
l’Obra, d’acord amb l’Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.
-S’haurà d’aportar a l’Ajuntament el full d’assumeix de la direcció de l’obra
visada i signada per tècnic competent.
-S’haurà de aportar còpia de l’IAE del contractista que realitzi les obres, apte
per a treballar al municipi de Gandesa.
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-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
per import de 580,00€.

2. Atorgar als Srs. Alejandro Bosch Miró i Yolanda Bedós Folqué, llicència
urbanística per a efectuar obres de redistribució parcial de la planta segona
(55,52 m²) i reparació del terrat (33,56 m²) de l’edifici existent al c. Méndez
Núñez, 26 - Sant Quintí, 15, de Gandesa, de conformitat amb el projecte
tècnic aportat pels promotors, obrant a l’expedient d’obres núm. 19/2009,
amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi,
a la legislació urbanística vigent i a les condicions següents:
-S’haurà d’aportar còpia de l’IAE del contractista que ha de realitzar les obres,
apte per a treballar al municipi de Gandesa.
-Es recomana que la façana de l’edifici sigui de color terrós o similar, a fi que
s’integri en aquesta zona d’ordenació antiga i tradicional (Clau 1A), a la qual
s’aplica el sistema d’ordenació segons alineació a vial en illa densa. La
mateixa recomanació és per a les parets mitgeres de l’edifici objecte
d’actuació.
-En cas d’afectar-se el carrer, es tindran que deixar en bon estat les voreres, el
carrer i els elements urbans que puguin afectar-se per les obres.

3. Atorgar a l’empresa “Endesa Distribución Eléctrica, SLU”, llicència municipal
per a efectuar obres d’estesa de 145 m de cable subterrani 0,6/1 kV, des de
C.T. 20230 “Costa Cálida”, existent al c. Mola d’Irto, fins a caixa de
seccionament i C.G.P. a instal·lar al c. Vilalba,
afectant el subsòl dels
esmentats carrers i de la Rambla Democràcia,
TM de Gandesa, de
conformitat amb la documentació tècnica aportada pel promotor, obrant a
l’expedient d’obres núm. 24/2009, amb estricta subjecció a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi, a la legislació urbanística vigent, i
amb les condicions següents:
-Abans de començar les obres, s’haurà de disposar de l’Acta de Control de
l’Obra, d’acord amb l’Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.
-S’haurà d’aportar a l’Ajuntament el full d’assumeix de la direcció de l’obra
visada i signada per tècnic competent.
-S’haurà de aportar còpia de l’IAE del contractista que realitzi les obres, apte
per a treballar al municipi de Gandesa.
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-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
per import de 2.900,00€.
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.
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8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
6) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
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.
Sol·licituds de llicència urbanística en sòl no urbanitzable.
Sol·licitud del Sr. Vicenç Amades Subirats, Exp. d’obres 134/2008.
El Sr. Vicenç Amades Subirats ha sol·licitat llicència urbanística per a la
construcció d’un magatzem agrícola a la finca rústica emplaçada al polígon
18, parcel·les 199 i 200, TM de Gandesa, aportant el projecte que obra a
l’expedient núm. 134/2008.
La finca on s’han d’efectuar les obres està qualificada per les Normes
Subsidiàries de Planejament com a sòl no urbanitzable, lliure permanent,
clau 32, en la qual s’admet l’ús agrícola.
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L’actuació projectada s’ubica en l’espai d’interès natural Serra de PàndolsCavalls, establert pel Decret 328/1992, pel qual s’aprova el Pla d’espais
d’interès natural (PEIN). A més, el projecte s’inclou en un espai que forma
part de la Xarxa Natura 2000, sent un espai designat com a Zona d’Especial
Protecció per a les Aus i lloc d’importància comunitària.
Per altra part, el Pla Territorial parcial de les Terres de l’Ebre classifica el sòl
on es pretén construir el magatzem com a sòl no urbanitzable de protecció
especial, inclòs al PEIN.
Fets avinents els informes favorables emesos al respecte, pel Departament de
Medi Ambient i Habitatge i pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural de la Generalitat, en dates 26.01.2009 i 10.02.2009 respectivament,
obrants a l’expedient;
Fets avinents tanmateix, els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal
i per Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
31.03.2008 i modificacions posteriors en el DOGC núm. 5134 de data
20.05.2008;
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: Atorgar al Sr. Vicenç Amades Subirats llicència urbanística per a
construir un magatzem agrícola d’una planta, de 30 m² de superfície
construïda, destinat a guardar estris de treball del camp, a emplaçar a la
finca rústica ubicada al Polígon 18, parcel·les 199-200, Partida Mas d’en
Torner, TM de Gandesa, de conformitat amb el projecte tècnic aportat pel
promotor, obrant a l’expedient d’obres 134/2008, amb estricta subjecció a les
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la legislació urbanística
vigent i a les condicions següents:
-L’alçada màxima del magatzem ha de ser de 3,50 m.
-El sostre edificable màxim serà de 30 m².
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-El magatzem agrícola s’haurà de dedicar única i exclusivament a l’activitat
agrícola
-La construcció del magatzem agrícola haurà de garantir la màxima integració
en el medi rural, a través dels materials, sistema constructiu i tipologia aparent
de l’edificació del lloc on serà ubicat.
Igualment s’hauran de respectar, en qualsevol cas, les incompatibilitats i les
determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable.
-Caldrà obtenir prèviament el permís de Carreteres, per raó de proximitat de la
finca on s’ha d’efectuar l’obra.
-Abans e començar l’obra, cal aportar a l’Ajuntament:
●Full d’assum de la direcció d’obra, signada per Tècnic competent i visada
pel Col·legi Professional corresponent.
●Qüestionari d’Estadística de les obres,
conjuntament pel tècnic i pel promotor.

degudament emplenat

i signat

●Còpia de l’IAE del contractista que realitzi les obres, apte per a treballar al
municipi de Gandesa.

SEGON: Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència urbanística i
expedició de documents a practicar al promotor esmentat, de conformitat amb
l’establer a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7, respectivament,
determinant que a la vista de les obres realitzades efectivament i del seu cost
real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la base imposable i practicarà
la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
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4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
7) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
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Sol·licituds de llicència de primera ocupació.
Sol·licitud de l’empresa “Construccions ANNA 2005, SL”,
primera ocupació.

de llicència de

Vista la sol·licitud de l’empresa “Construccions ANNA 2005, SL” de llicència
de primera ocupació del magatzem de 621,13 m² de superfície, emplaçat al
Polígon Industrial la Plana, parcel·la 38, de Gandesa, segons consta a
l'expedient d'obres núm. 10/2009;
Atès que el promotor ha aportat el certificat final d’obra i s'ha constatat que les
obres s'han efectuat d'acord amb el projecte pel qual es va atorgar la llicència
urbanística i que l'edifici reuneix les condicions per a ser utilitzat;
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 a l’empresa “Construccions ANNA 2005, SL”, llicència de
primera ocupació del magatzem
emplaçat al Polígon Industrial la Plana,
parcel·la 38, de Gandesa,
de conformitat amb a documentació tècnica
aportada pel promotor, obrant a l'expedient d'obres núm. 10/2009.
SEGON: Aprovar la liquidació de taxes municipals per l'atorgament de la
llicència de referència i per l'expedició de documents a practicar als titulars
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.
Sol·licituds de pròrroga de la vigència de llicències urbanístiques.
Sol·licitud de l’Institut Català del Sòl, de pròrroga de la llicència urbanística
atorgada.
Per acord de data 11.de maig de 2006, l'Ajuntament Ple va atorgar a l’Institut
Català del Sòl, llicència urbanística per a construir 36 habitatges, 36 places
d’aparcament i 1 local, al carrer 13, finca F 18 de la Unitat d’Actuació núm. 4
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de Gandesa, amb plena subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi, a la legislació urbanística vigent i al projecte tècnic aportat pel
promotor, obrant a l’expedient d’obres núm. 57/2006.
En data 11.02.2009, el titular de la llicència urbanística ha sol·licitat a
l'Ajuntament l'atorgament d'una pròrroga al termini establert a la llicència per
finalitzar les obres perquè aquestes no s’han pogut acabar en el termini previst.
L'article 23.2 de les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa estableix
que les obres emparades en una llicència urbanística han de ser acabades en
el termini de dos anys, prorrogable per un altre. Esgotats aquests terminis,
s’haurà de sol·licitar de nou la llicència.
L'article 181.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'Urbanisme, estableix que els titulars d'una llicència
urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament
com del termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la
meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada
abans d'exhaurir-se els terminis establerts.
Per altra part, la possibilitat de sol·licitar pròrroga de la vigència de la llicència
també es determinava al mateix text de la llicència urbanística atorgada a
l’interessat.
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
31.03.2008 i modificacions posteriors en el DOGC núm. 5.134, de data
20.05.2008;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Prorrogar fins el dia 10 de maig de 2009 la vigència de la llicència
urbanística atorgada a l’Institut Català del Sòl, per acord de l’Ajuntament Ple
de data 11 de maig de 2006, per a construir 36 habitatges, 36 places
d’aparcament i 1 local, al carrer 13, finca F 18 de la Unitat d’Actuació núm. 4
de Gandesa, segons l’expedient d’obres inicial núm. 57/2006.
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SEGON: Determinar que:
1. La vigència de la llicència s’extingirà definitivament el dia 10 de maig de
2009.
2. Un cop exhaurit aquest termini s’haurà de sol·licitar de nou la llicència.
3. Les obres hauran d'ajustar-se a les condicions imposades a la llicència
urbanística objecte de pròrroga.
TERCER: Aprovar la liquidació de la taxa municipal devengada per la pròrroga
atorgada.

Ratificació de resolucions de l’Alcaldia,
urbanístiques.

d’atorgament de llicències

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:
Núm. expedient
12/2009

Nom promotor
Proconsami 2020,
SL

14/2009

Llorenç Salaet
Salvadó

Sol·licituds d’autorització per
d’abastament d’aigua potable:

a

Emplaçament
C. Onze- Dr.
Ferran-Povet
Plana
C. Reis Catòlics,
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connectar

a

la

Actuació
Acabats interiors i
exteriors d’edifici
plurifamiliar
Segregació finca
urbana

xarxa municipal

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

Nom peticionari

Emplaçament

15/2009

Eva Salaet Cervera

C. Font Vella, 7-9, bx 2a

16/2009

Eva Salaet Cervera

C. Font Vella, 7-9, bx 3a

17/2009

Eva Salaet Cervera

C. Font Vella, 7-9, bx 4a

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.

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

Nom peticionari

Emplaçament

15/2009

Eva Salaet Cervera

C. Font Vella, 7-9, bx 2a

16/2009

Eva Salaet Cervera

C. Font Vella, 7-9, bx 3a

17/2009

Eva Salaet Cervera

C. Font Vella, 7-9, bx 4a

2. Determinar que les llicències s’atorguen condicionada 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;
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 l’expedient d’obres que s’esmenten:
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Expedient

Nom peticionari

Emplaçament

8/2009

Ma. Dolors VandellósMàrius Toader

C. Mare de Déu de la
Fontcalda, 2, 3r. 2a.

20/2009

Caja Rural de Teruel

C. Pavía, 1

22/2009

Joan Aubanell Clua

C. Mestre Joan Garde,
5, 1er.

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 promotor
esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons l’ordenança
fiscal aplicable.
8) Aprovació si s’escau, de l’adjudicació del contracte d’execució de les
obres de “Reforma i adequació de la planta baixa d’un edifici municipal
per a ubicar-hi el Casal de Joventut, mitjançant procediment obert.
El projecte bàsic i d’execució de les obres nomenades “Reforma i adequació de
la planta baixa d’un edifici municipal per a ubicar-hi el Casal de Joventut",
redactat per l’arquitecte Sra. Joana Garde Vidal i amb un pressupost de
contracta de 458.018,75€, IVA inclòs, va ser aprovat per acord de l’Ajuntament
Ple de data 29 de desembre de 2008.
Un cop transcorregut el tràmit d’informació pública del projecte esmentat,
sense haver-se presentat cap tipus de reclamació, aquest ha esdevingut
aprovat amb caràcter definitiu
L'Ajuntament disposa en ferm de l’immoble afectat per les obres a executar.
A la partida núm. 6.63.632.05/4.5 (PT08) de l’estat de despeses del Pressupost
Municipal vigent, hi ha crèdit suficient per a la contractació de l'obra.
El plec de clàusules econòmico-administratives que ha de regir la contractació
de l'obra de referència pel procediment obert, tràmit urgent, amb valoració
dels criteris establerts en el mateix plec de clàusules,, va ser aprovat per
acord de l’Ajuntament Ple de data 29 de gener de 2009. Al mateix acord es
va disposar l'inici de la licitació de l’obra.
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La licitació es va fer pública mitjançant sengles anuncis publicats en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5.316, de data 11.02.2009, en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 34 de data 11.02.2009 i en el
tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, respectivament.
Durant el termini establert per a la presentació de proposicions, van presentarne les empreses que tot seguit es relacionen, per ordre cronològic:
1. Construccions Maella, S.A.
2. Güeche, SL
3. Gilabert Miró, SL
4. Goresa Builder, SL
5. Ramón Jaén Oliver, SL
6. Dospierre, SL
7. Clement Gutierrez Valero.
8. Becsa, S.A.
9. Construcciones Ogalla, S.A.
10. Edifisa Enter, SL
11. .Construccions Jaén Vallés, SL.
12. Construccions N. Solé, SL
13. Constructora Incoex BS, SL
14. Transcornejo, S.A.
En sessions de dates 25 i 26 de febrer de 2009, la Mesa de Contractació va
procedir a l’obertura, qualificació i valoració de les proposicions presentades,
adoptant els següents acords:
-Excloure de la licitació les empreses que tot seguit es relacionen per no
aportar documentació considerada bàsica i imprescindible d’obrar al sobre
núm. 1::
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gilabert Miró, SL
Goresa Builder, SL
Ramon Jaén Oliver, SL
Clement Gutierrez Valero
Becsa, S.A.
Construccions Ogalla, S.A.
Edifisa Enter, SL
Constructora Incoex BS, SL
Transcornejo, S.A.

-Valorar les proposicions admeses en els termes següents:
1. Construccions Maella, S.A.:
2. Güeche, SL:
3. Dospierre, SL:
4. Construccions Jaén Vallés, SL:
5. Construccions Nestor Solé, SL:
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9,22 punts.
5,11 punts.
7,27 punts.
9,45 punts.
9,37 punts.

-Proposar al Ple de la Corporació Municipal adjudicar el contracte a l’empresa
“Construccions Jaén Vallés, SL”, per l’import de 457.438,75€, per considerar
que és la proposició, que ajustant-se al plec de clàusules aprovat, ha obtingut
més puntuació (9,45) i resulta més avantatjosa per a l’Ajuntament.
Vistos els articles 134 a 140 i 145 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic i disposicions concordants;
En ús de les atribucions conferides per l’article 22.2 n) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Adjudicar provisionalment el contracte d’execució de les obres
municipals nomenades "Reforma i adequació de la planta baixa d’un edifici
municipal per a ubicar-hi el Casal de Joventut”, a l'empresa "Construccions
Jaén Vallés, SL", amb CIF B-43429562, per l’import de Quatre-cents
cinquanta-set mil quatre-cents trenta-vuit euros i setanta-cinc cèntims
(457.438,75€) IVA inclòs, amb estricta subjecció al projecte tècnic de les
obres a executar i al plec de
clàusules econòmico-administratives que
regeix la contractació de les obres de referència, aprovats ambdós per
l'Ajuntament i a la proposició aportada per l'empresa adjudicatària, obrant a
l'expedient, en concordança amb la proposta d'adjudicació efectuada per la
Mesa de Contractació en data 26 de febrer de 2009.
SEGON: Comunicar a l’empresa adjudicatària que l’adjudicació provisional
esdevindrà definitiva, un cop l’Alcalde-President verifiqui que ha aportat a
l’Ajuntament la documentació que tot seguit es relaciona, en un termini màxim
de 15 dies, a comptar des de la data de notificació del present acord:
1. Declaració responsable de no estar incurs en cap supòsit de prohibició de
contractar amb les administracions públiques,
adjuntant certificacions
originals acreditatives de trobar-se al corrent de les seves obligacions
tributàries amb la Seguretat Social, emeses en data posterior al 26 de febrer
de 2009.
2. Resguard d’haver constituït a favor de l’Ajuntament la garantia definitiva,
que ascendeix a l’import de 19.717,18€.
3. Documentació acreditativa de què l’empresa adjudicatària disposa dels
mitjans materials i personals que específicament ha d’adscriure a l’execució
del contracte.
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4. Documentació acreditativa de què l’empresa adjudicatària ha donat
compliment a les propostes formulades
en la seva proposició sobre
contractació de tres (3) treballadors desocupats i un (1) discapacitat amb motiu
de l’execució de l’obra., amb contractes laborals de 10 mesos de durada com a
mínim.
5. Pòlissa d’assegurança.
TERCER:
Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida núm.
6.63.632.05/4.5(PT08) de l’estat de despeses del Pressupost Municipal vigent.
QUART:
Advertir a l'empresa adjudicatària que en el termini de 15 dies
naturals des de l’adjudicació definitiva, haurà de comparèixer a l'Ajuntament
per a formalitzar el corresponent contracte administratiu i aportar el Pla de
Seguretat i Salut en el Treball, d'acord amb les prescripcions establertes a
l'article 7è. del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre Seguretat i Salut
en les obres.
CINQUÈ: Aprovar l'expedient global de contractació de l'obra de referència i
ratificar els acords adoptats al respecte per la Mesa de Contractació.
SISÈ: Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària i a la resta de
licitadors, retornant a aquests darrers la garantia provisional dipositada per
optar a la licitació.
SETÈ: Fer pública la present adjudicació del contracte mitjançant anuncis a
publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i al tauler d’anuncis de la Casa Consistorial,
respectivament.
VUITÈ: Comunicar l’adjudicació del contracte a la Subdelegació del Govern, a
fi de donar compliment al que disposen el Reial Decret 9/2008, de 28 de
novembre i la Resolució de 9 de desembre de 2008, sobre creació del Fons
Estatal d’Inversió Local.
9) Aprovació si s’escau, de l’adjudicació del contracte d’execució de les
obres de “Millora d’un sector de l’enllumenat exterior del municipi”,
mitjançant procediment obert.
El projecte bàsic i d’execució de les obres nomenades “Millora d’un sector de
l’enllumenat públic exterior del municipi", redactat per l’enginyer industrial Sr.
Jaume Valls Solé i amb un pressupost de contracta de 80.025,24€, IVA inclòs,
va ser aprovat per acord de l’Ajuntament Ple de data 29 de desembre de 2008.
Un cop transcorregut el tràmit d’informació pública del projecte esmentat,
sense haver-se presentat cap tipus de reclamació, aquest ha esdevingut
aprovat amb caràcter definitiu
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L'Ajuntament disposa en ferm dels terrenys afectats per les obres a executar.
A la partida núm. 6.63.633.01/7.2 (PT08) de l’estat de despeses del Pressupost
Municipal vigent, hi ha crèdit suficient per a la contractació de l'obra.
El plec de clàusules econòmico-administratives que ha de regir la contractació
de l'obra de referència pel procediment obert, tràmit urgent, amb valoració
dels criteris establerts en el mateix plec de clàusules,, va ser aprovat per
acord de l’Ajuntament Ple de data 29 de gener de 2009. Al mateix acord es
va disposar l'inici de la licitació de l’obra..
La licitació es va fer pública mitjançant sengles anuncis publicats en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5.316, de data 11.02.2009, en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 34 de data 11.02.2009 i en el
tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, respectivament.
Durant el termini establert per a la presentació de proposicions, van presentarne les empreses que tot seguit es relacionen, per ordre cronològic:
13. Inserma J. Rivas, SL
14. Construccions Maella, S.A.
15. Güeche, SL
16. Energia Gabarrell, SL
17. Eipsa Lleida, S.A.
18. Goresa Builder, SL
19. Ramón Jaén Oliver, SL.
20. Bonal, S.A.
21. Clement Gutierrez Valero.
22. Construccions Anna 2005, SL
23. Conservación Integral Viaria, SL.
En sessió de data 25 de febrer de 2009, la Mesa de Contractació va procedir a
l’obertura, qualificació i valoració de les proposicions presentades, adoptant
els següents acords:
-Excloure de la licitació les empreses que tot seguit es relacionen per no
aportar documentació considerada bàsica i imprescindible d’obrar al sobre
núm. 1::
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Inserma J. Rivas, SL
Energia Gabarrell, SL
Goresa Builder, SL
Ramón Jaén Oliver, SL.
Clement Gutierrez Valero.
Conservación Integral Viaria, SL.

-Valorar les proposicions admeses en els termes següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Construccions Maella, S.A : 9,75 punts..
Güeche, SL: 8,36 punts.
Eipsa Lleida, S.A.: 6,13 punts.
Bonal, S.A.: 9,26 punts.
Construccions Anna 2005, SL: 9,82 punts.

-Proposar al Ple de la Corporació Municipal adjudicar el contracte a l’empresa
“Construccions Anna 2005, SL”, per l’import de 79.232,90€, per considerar
que és la proposició, que ajustant-se al plec de clàusules aprovat, ha obtingut
més puntuació (9,82) i resulta més avantatjosa per a l’Ajuntament.
Vistos els articles 134 a 140 i 145 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic i disposicions concordants;
En ús de les atribucions conferides per l’article 22.2 n) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Adjudicar provisionalment el contracte d’execució de les obres
municipals nomenades "Millora d’un sector de l’enllumenat públic exterior del
municipi de Gandesa”, a l'empresa "Construccions Anna 2005, SL", amb CIF
B-43834639, per l’import de Setanta-nou mil dos-cents trenta-dos euros i
noranta cèntims (79.232,90€) IVA inclòs,
amb estricta
subjecció al
projecte tècnic de les obres a executar i al plec de clàusules
econòmico-administratives que regeix la contractació de les obres de
referència, aprovats ambdós per l'Ajuntament i a la proposició aportada per
l'empresa adjudicatària, obrant a l'expedient, en concordança amb la proposta
d'adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació en data 25 de febrer de
2009.
SEGON: Comunicar a l’empresa adjudicatària que l’adjudicació provisional
esdevindrà definitiva, un cop l’Alcalde-President verifiqui que ha aportat a
l’Ajuntament la documentació que tot seguit es relaciona, en un termini màxim
de 15 dies, a comptar des de la data de notificació del present acord:
1. Declaració responsable de no estar incurs en cap supòsit de prohibició de
contractar amb les administracions públiques,
adjuntant certificacions
originals acreditatives de trobar-se al corrent de les seves obligacions
tributàries amb la Seguretat Social, emeses en data posterior al 26 de febrer
de 2009.
2. Resguard d’haver constituït a favor de l’Ajuntament la garantia definitiva,
que ascendeix a l’import de 3.415,21€.
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3. Documentació acreditativa de què l’empresa adjudicatària disposa dels
mitjans materials i personals que específicament ha d’adscriure a l’execució
del contracte.
4. Documentació acreditativa de què l’empresa adjudicatària ha donat
compliment a les propostes formulades
en la seva proposició sobre
contractació de tres (3) treballadors desocupats amb motiu de l’execució de
l’obra., amb contractes laborals de 6 mesos de durada com a mínim.
5. Pòlissa d’assegurança.
TERCER:
Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida núm.
6.63.633.01/7.2(PT08) de l’estat de despeses del Pressupost Municipal vigent.
QUART:
Advertir a l'empresa adjudicatària que en el termini de 15 dies
naturals des de l’adjudicació definitiva, haurà de comparèixer a l'Ajuntament
per a formalitzar el corresponent contracte administratiu i aportar el Pla de
Seguretat i Salut en el Treball, d'acord amb les prescripcions establertes a
l'article 7è. del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre Seguretat i Salut
en les obres.
CINQUÈ: Aprovar l'expedient global de contractació de l'obra de referència i
ratificar els acords adoptats al respecte per la Mesa de Contractació.
SISÈ: Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària i a la resta de
licitadors, retornant a aquests darrers la garantia provisional dipositada per
optar a la licitació.
SETÈ: Fer pública la present adjudicació del contracte mitjançant anuncis a
publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i al tauler d’anuncis de la Casa Consistorial,
respectivament.
VUITÈ: Comunicar l’adjudicació del contracte a la Subdelegació del Govern, a
fi de donar compliment al que disposen el Reial Decret 9/2008, de 28 de
novembre i la Resolució de 9 de desembre de 2008, sobre creació del Fons
Estatal d’Inversió Local.
Assumptes de Governació:
10) Sol·licituds de llicència municipal d’activitat.
Sol·licitud de l’empresa “Hotel Piqué Gabriel, SL”, Exp. núm. 19/2006.
L’empresa “Hotel Piqué Gabriel, SL” ha sol·licitat llicència municipal d'activitat
per legalitzar el canvi de nom i adaptació a la nova normativa de l’activitat
d’hotel amb bar restaurant existent a l’av. Catalunya, núm. 68, de Gandesa,
segons consta a l'expedient a dalt referenciat.
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Segons l'informe emès al respecte pel Tècnic Municipal, resulta que l'activitat
d’hotel es troba classificada a l'annex III, Codi 12 "Altres activitats", Subcodi
36 "Hosteleria i similars, amb nombre d’habitacions <=50", del Decret
136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'administració ambiental i s'adapten els seus annexos, sotmesa per tant, al
règim de comunicació prèvia.
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 segons volumetria específica clau 4.
L’immoble on s'ha d'establir l'activitat té una superfície útil a efectes d'activitat,
de 1.821,79 m², distribuïts entre planta baixa, planta 1a. i planta 2a., 24
habitacions a la planta 1a. i 24 habitacions a la planta 2a., un aforament màxim
global de 416 persones i reuneix les condicions de seguretat exigides per l'ús
a què es destina, d'acord amb la documentació presentada.
Es tracta d’una activitat sotmesa a la Llei 10/19990, de 15 de juny, sobre
policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, ja
que el bar restaurant de l’hotel té un aforament de 270 persones.
Tanmateix, al tenir l’activitat una superfície superior a 500 m2, està sotmesa a
informe preceptiu per part del Departament de Justícia i Interior de la
Generalitat pel que fa a prevenció d’incendis.
En data 20.02.2007, la Ponència Tècnica del Servei Territorial del Joc i
d’Espectacles de la Generalitat, va emetre
un informe favorable sobre
l’activitat, condicionat però al compliment d’una sèrie de preceptes que
consten al mateix informe.
Posteriorment, en data 20.01.2009, després de considerar l’Annex al projecte
inicial aportat pel promotor, visat en data 16.12.2008 amb el número E027001,
la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, de la
Generalitat, ha emès un informe favorable amb les condicions que consten al
mateix informe.
Fets avinents tanmateix, els informes favorables emesos al respecte pel
Tècnic Municipal i pel Cap Local de Sanitat, respectivament;
Vistos els articles 73 a 78 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;
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L'AJUNTAMENT PLE,
Piqué Gabriel;

ACORDA amb l’abstenció de la Regidora Sra. Inés

PRIMER:
Atorgar a l’empresa “Hotel Piqué Gabriel, SL”, amb CIF B43754274, llicència municipal per legalitzar el canvi de nom i adaptació a la
nova normativa de l’activitat d’hotel amb bar restaurant, emplaçat a l’av.
Catalunya, núm. 68,
Gandesa, condicionada al compliment de les següents
determinacions:
1: S’hauran de complir les mesures de protecció contra incendis previstes al
projecte i annexos posteriors,
i les proposades pels Serveis Tècnics
Municipals, i en particular, les següents:
●Les parets que formen l’escala protegida, conjuntament amb el recinte de
l’ascensor i el seu vestíbul, seran RF120, tant a l’escala principal com a l’altre.
●La solució adoptada per la sectorització de l’escala i l’ascensor s’haurà
d’aplicar també a la planta baixa.
●L’ascensor ha de donar al recinte de l’escala protegida i disposar de porta RF.
●La porta de l’office que dona dins del sector de l’escala serà RF-120 amb
porta RF 60.
●El detector que hi ha dins del recinte de l’escala posterior es col·locarà dins de
l’office.
●Caldrà assegurar el compliment de l’article 18.3 de la NBE CPI 96 pel que fa a
l’extracció del fums de la cuina del restaurant.
●Les instal·lacions elèctriques hauran d’estar realitzades segons el RD
842/2002, de 2 d’agost,
i les instal·lacions elèctriques ja existents i
legalitzades anteriorment al 18.09.2003, s’hauran d’haver realitzar el RD
2413/1973, de 20 de setembre.
●L’enllumenat exterior de l’establiment s’haurà d’ajustar a la Llei 6/2001, de 31
de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi
nocturn i al Decret 82/2005, de 3 de maig, que n’efectua el desplegament, a
l’objecte de reduir la contaminació lluminosa que pot generar l’establiment.
●S’haurà d’acreditar que s’han adoptat totes les mesures quant a materials
d’aïllament acústic i ubicació d’aquests per garantir que cadascun dels
possibles focus emissors de sorolls i vibracions no transmetran a l’exterior, en
les condicions més desfavorables, uns valors d’immissió superiors als fixats
per la Llei 16/2002, de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació
Acústica.
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●S’haurà d’acreditar que els residus municipals comercials que pugui generar
l’activitat, tant pel que fa residus especials (fluorescents, aparells que
continguin substàncies perilloses, etc), com residus no especials i inerts (olis i
greixos comestibles, paper i cartró, vidre, plàstics, aparells que no continguin
substàncies perilloses, etc) es gestionaran de la forma establerta en l’article
47 bis de la Llei 6/1993, de 15 de juliol.
●S’haurà d’acreditar els
contaminació odorífera.

compliment dels requisits legals

pel que fa a la

2. L'aforament màxim global de l’hotel serà de 416 persones, (per al bar
restaurant de l’hotel, 270 persones, com a màxim).
3. 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 i annex presentats i a la
llicència municipal atorgada.
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.
4. 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 llicència s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer el titular de la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
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Sol·licitud del Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de
Catalunya (Exp. 28/2006).
El Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya va
sol·licitar a l’Ajuntament llicència ambiental per la instal·lació i obertura d’un
establiment docent de titularitat pública destinat a centre d’educació infantil i
primària obligatòries, amb la denominació “CEIP Puig Cavaller”, al c. Assís
Garrote, s/núm. de Gandesa, segons consta a l'expedient d'activitat núm.
28/2006.
Segons l'informe emès pel Tècnic Municipal, l'activitat de referència està
inclosa a l'annex II.2, Codi 12.48, “Centres docents amb un nombre de places
superior a 100" del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
modificat pel Decret 143/2003, de 10 de juny, sotmesa al règim de llicència
ambiental.
Per altra part, segons consta al mateix informe, l'activitat projectada és
compatible amb el planejament urbanístic i els usos establerts a les Normes
Subsidiàries de Planejament de Gandesa, les quals qualifiquen l’àmbit de
l’activitat com a zona d’ordenació d’equipaments (clau E).
En compliment del que determina l'article 41.4 del Decret 136/1999,
l'Ajuntament va sol·licitar al Consell Comarcal que es pronunciés sobre la
suficiència i la idoneïtat del projecte i de l'altra documentació presentada pel
promotor.
En data 27 de novembre de 2008 el Consell Comarcal de la Terra Alta va
emetre un informe integrat de caràcter favorable sobre els aspectes de la seva
competència, condicionat a l'adopció de les mesures de seguretat que consten
al mateix informe, complementàries de les proposades en el projecte.
En compliment del que disposa l'article 43 del Decret abans esmentat, la
sol·licitud i documentació que l'acompanya es va sotmetre al tràmit d'informació
pública durant un termini de vint (20) dies, mitjançant anunci publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona núm. 212, de data 12.09.2008 i al tauler
d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament.
Tanmateix,
es va
sotmetre a informació veïnal durant un termini de deu (10) dies.
Ni durant el tràmit d’informació pública ni durant el tràmit d’informació veïnal no
va presentar-se cap reclamació.
De conformitat amb el que estableix l’article 47 del Decret 136/1999, de 18 de
maig, l’Ajuntament Ple, en sessió de data 29 de desembre de 2008, va
formular la proposta de resolució de l'expedient d'activitat núm. 28/2006, en el
sentit d’atorgar al Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat la
llicència ambiental sol·licitada, amb les condicions que consten a la mateixa
proposta.
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La proposta de resolució es va comunicar al Consell Comarcal de la Terra Alta i
al titular de l’activitat,
respectivament, a fi que en el termini de 10 dies
poguessin presentar les al·legacions que consideressin convenients.
Atès que no s’ha presentat cap tipus de reclamació,
Vistos els articles
esmentat;

48 a 50 del Decret 136/1999, de 18 de maig,

abans

L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat
llicència ambiental per la instal·lació i obertura d’un establiment docent de
titularitat pública destinat a centre d’educació infantil i primària obligatòries,
amb la denominació “CEIP Puig Cavaller” al c. Assís Garrote, s/núm. a
Gandesa, amb la imposició de les condicions següents:
1a.
L’empresa titular està obligada a tenir un protocol de manteniment i
desinfecció de la xarxa d’aigua sanitària calenta i freda de consum humà –
Annex III del RD 865/2003, per la Prevenció de la Legionel·losis.
2a. Les empreses que realitzin tractaments a tercers per la prevenció i el
control de la legionel·losis han d’estat inscrites al Registre Oficial
d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) -art. 11 Decret 352/2004.
3a. Pel que fa a prevenció d’incendis, caldrà incloure, a més de les mesures
indicades al projecte,
la següent:
La cuina disposarà de campana,
conductes ventiladors i filtres, d’acord amb el que preveu l’article 18.3 de la
CPI. El magatzem situat a la planta baixa,
darrera del conserge, es
considera local de risc especial, i per tant, disposarà de porta RF-60.
4ª: Abans d'iniciar l'activitat hauran de presentar a l'Ajuntament un exemplar de
l'acta de comprovació expedida
per 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 i a la llicència
ambiental atorgada.
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.
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SEGON:
Determinar que la present llicència s’atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l’exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer el titular de la
llicència d’activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
QUART: Notificar el present acord a l’interessat, adjuntant còpia segellada
del projecte tècnic aportat al formalitzar la petició de llicència i alhora, donar-ne
trasllat a la Ponència Ambiental del Consell Comarcal de la Terra Alta.
Sol·licitud del Sr. Joaquin Celma Estruel (Exp. 14/2007).
El Sr. Joaquin Celma Estruel ha sol·licitat a l’Ajuntament llicència ambiental per
una activitat de selecció, reducció de volum i transport de material reciclable,
a emplaçar a la parcel·la núm. 20 del Polígon Industrial “la Plana” de Gandesa.
Segons l'informe emès pel Tècnic Municipal, l'activitat de referència està
inclosa a l'annex II.1, Codi 10.8, “Instal·lacions per a l’emmagatzematge de
residus, tal com es defineixen a la Llista Europea de residus" del Decret
136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
modificat pel Decret
143/2003, de 10 de juny, sotmesa al règim de llicència ambiental.
Per altra part, segons consta al mateix informe, l'activitat projectada és
compatible amb el planejament urbanístic vigent i els usos establerts a les
Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa, les quals qualifiquen
l’àmbit de l’activitat com a sòl urbà d’ús industrial.
En compliment del que determina l'article 41.4 del Decret 136/1999,
l'Ajuntament va sol·licitar al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat (OGAU), que es pronunciés sobre la suficiència i la idoneïtat del
projecte i de l'altra documentació presentada pel promotor.
L'Ajuntament va donar trasllat al promotor de les deficiències i mancances que
l’OGAU va detectar en el projecte, perquè aquestes fossin esmenades o
complementades.
Un cop esmenades, l'Ajuntament va trametre al Departament de Medi Ambient
i Habitatge la nova documentació aportada pel promotor, va sol·licitar que
reprengués la tramitació de l'expedient i que informés sobre l'activitat de
referència, en tots aquells aspectes que són de la seva competència en el
tràmit d'avaluació ambiental a establir, d'acord amb el que preveu l'article 44
del Decret 136/1999, de 18 de maig.
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En data 20 de gener de 2009 l’OGAU ha emès un informe integrat de caràcter
favorable sobre els aspectes de la seva competència, condicionat a l'adopció
de les mesures de seguretat que consten al mateix informe, complementàries
de les proposades en el projecte.
D’acord amb el que disposa l'article 43 del Decret abans esmentat, la sol·licitud
i documentació que l'acompanya s’ha sotmès al tràmit d'informació pública
durant un termini de vint (20) dies mitjançant anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la Província núm. 212, de data 10.09.2007 i en el tauler d’anuncis de
Casa Consistorial. Tanmateix, s’ha sotmès al tràmit d’informació veïnal durant
un termini de deu (10) dies.
Atès que ni durant el tràmit d’informació pública ni durant el tràmit d’informació
veïnal no s’ha presentat cap tipus de reclamació;
De conformitat amb el que estableixen els articles 47 i 79 a 83 del Decret
136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Formular la proposta de resolució de l'expedient d'activitat núm.
14/2007, incoat a instància del Sr. Joaquin Celma Estruel, en el sentit
d’atorgar al peticionari llicència ambiental per una activitat de selecció,
reducció de volum i transport de material reciclable, a emplaçar a la parcel·la
núm. 20 del Polígon Industrial “la Plana” de Gandesa, amb la imposició de les
condicions següents:
CONDICIONS FIXADES PER L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT.
1 Emissions a l’atmosfera
Emissions vehiculades

Paràmetre analític

Núm. Focus : 1

Descripció : Grup electrògen
Límit
Unitats
Mètode mesura
emissió

Freqüència
control

CO

650

EXEMPT

Mg/Nm3

ASTM D 6522-00

160

Mg/Nm3

UNE 77216 o UNE
77226
EXEMPT

5

Bacharach

SOx
(expressats com a SO2)

Opacitat
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ASTM-D2156-94
(Reapproved 2003)

EXEMPT

de

Aquests límits d’emissió estan referits a un contingut d’O2 del 5% (la correcció només es realitzarà quan el % d’O2
mesurats sigui superior al 5%), T= 273 ºK, P=101.3 kPa, i gas sec.

1. Pel que fa al grup electrogen, atès la seva potència, es seguirà el que estableix la
instrucció tècnica de la Direcció General de Qualitat Ambiental IT 003 de
realització de mesures en instal·lacions de combustió.
2. Els mètodes de mesura indicats són els considerats més adients en el moment
d’emetre aquest informe. Si en un futur s’adopten normes EN o UNE l’àmbit
d’aplicació de les qual incloguin instal·lacions d’aquests tipus, s’hauran d’adoptar
aquests mètodes per a la realització dels corresponents controls.
3. L’empresa disposarà, per a cada focus emissor, d’un llibre de registre foliat, segellat
i diligenciat pels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a les Terres de
l’Ebre on s’anotaran les possibles incidències de cada focus.
4. Els focus emissors a l’atmosfera han de ser de l’alçada suficient per a garantir una
òptima dispersió dels contaminants a l’atmosfera i estar adequats per a la presa de
mostres segons el que s’estableix a l’Ordre de 18 d’octubre de 1976 i segons la
norma de referència per a la mesura.
2. Gestió de les aigües residuals
Condicions particulars
•

Emissió a les aigües

Els paràmetres i les condicions de control de l’abocament seran com a mínim els
següents:
Núm. Focus: 1
Descripció: Aigües residuals sanitàries
Destí: EDAR de Gandesa
Cabal màxim diari: 0,05 m3/dia
Cabal màxim anual: 10 m3/any
Valor fixat
Paràmetre
Màxim
Unitat
pH
6-10
u.pH
MES
750
mg/L
DQOnd
1.500
mg/L
Nitrogen Kjeldahl
90
mg/L
Per a la resta de paràmetres els límits fixats són els establerts al Reglament dels serveis
públics de sanejament Decret 130/2003, de 13 de maig).
La llicència ambiental no empara l’abocament de substàncies atribuïbles a altres usos de
l’aigua que els lligats a l’activitat autoritzada, especialment de les anomenades
substàncies perilloses (Disposició addicional tercera del Reial decret 606/2003, de 23 de
maig) llevat que estiguin presents a les aigües de manera natural.
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Condicions generals
•

No s’autoritza cap abocament a domini públic hidràulic.

•

El beneficiar resta obligat a conserva les obres i instal·lacions en perfecte estat
d’utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que
calgui. A aquest efecte designarà una persona responsable a qui subministrarà les
instruccions i mitjans necessaris per a dur a terme aquesta tasca.

•

El titular de l’autorització ha de disposar d’una arqueta de registre de fàcil accés que
permeti l’aforament i la presa de mostres periòdicament. En cas de no disposar-ne,
s’haurà de construir en el termini d’UN MES a comptar des de l’atorgament de
l’autorització/llicència ambiental

.
•

Es portarà un Llibre de Registre per al control de funcionament de les instal·lacions,
on s’hi anotaran les incidències de l’explotació i els resultats analítics de control.
Aquest Registre restarà en tot moment a disposició del Departament de Medi
Ambient.

•

L’atorgament de la llicència ambiental no deixa exempt el seu titular de sol·licitar
altres permisos i/o autoritzacions que legalment correspongui.

•

L’autorització d’aquest abocament és sense perjudici d’altri i salvaguardant els drets
dels particulars, amb l’obligació, a càrrec del titular de l’autorització, d’executar les
obres necessàries per tal de conservar o substituir les servituds existents.

•

El període de revisió d’aquesta llicència és de 8 anys, d’acord amb l’article 67.1 del
Reglament General de desenvolupament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer. Si fora
necessari, i atenent a aspectes mediambientals respecte al vector d’aigües es
procedirà a proposar la revisió a l’Òrgan Ambiental competent de l’autorització i/o
llicència ambiental d’acord amb allò expressat a l’article 67.2 del Reglament
esmentat o a l’article 104 del Text refós de la Llei d’aigües i 261 del Reglament del
domini públic hidràulic.

•

Tan aviat com sigui possible s’ha de posar en coneixement de l’Agència Catalana de
l’Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema d’evacuació de les aigües
residuals que pugui alterar el bon funcionament de l’abocament i que pugui
representar un risc per al medi receptor.

•

L’Administració hidràulica, directament o amb l’auxili d’empreses col·laboradores,
podrà efectuar, aquelles anàlisis i inspeccions que estimi convenients per comprovar
les característiques de l’abocament, verificar l’estat de conservació de les obres i
instal·lacions, d’acord amb els article 252 i 255 del Reglament del domini públic
hidràulic. En el mateix acte de la inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies,
o mitjançant requeriment posterior, podrà assenyalar els arranjaments que calgui
realitzar o les mesures que calgui adoptar, restant obligat el beneficiari a fer-ho en el
termini que s’estableixi. En el cas que sigui necessari, es podrà ordenar com a
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•

mesura cautelar la suspensió de l’abocament fins que s’hagin adoptat les mesures
necessàries per adequar-lo a les condicions autoritzades.

•

Les despeses que es puguin originar per la inspecció i vigilància de les obres,
instal·lacions i abocaments, seran a càrrec del beneficiari.

•

El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels
autoritzats. Queda especialment prohibit al beneficiari utilitzar les obres autoritzades
per a l’abocament d’aigües residuals de naturalesa diferent a la que s’ha tingut en
compte a l’hora d’atorgar l’autorització, ni d’aigües residuals procedents d’altres
immobles o indústries diferents dels que motiven aquesta autorització.

•

L’interessat resta obligat al pagament del cànon de l’aigua en els termes establerts al
Text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya aprovat per Decret
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

•

D’acord amb el que estableix l’article 98 del Reglament general de desplegament de
la Llei 3/1998, de 27 de febrer, l’Agència Catalana de l’Aigua procedirà a la
tramitació d’expedient sancionador si es produeix infracció que incompleixi la
normativa sectorial vigent.

.3. Gestió de residus
1. Les activitats que es duen a terme consisteixen en:
- valorització de residus no perillosos mitjançant selecció, compactació i embalatge,
amb una capacitat de tractament de:
o 1.500 t/any d’envasos no perillosos (paper i cartró, plàstic, fusta, metàl·lics,
compostos, mixtos i vidre),
o 1.500 t/any de paper i cartró.
o 300 t/any de vidre.
o 450 t/any de plàstic.
o 150 t/any de ferralla, i
- emmagatzematge de bateries amb una capacitat de transferència de 30tt/any.
2. L’acceptació i recepció dels residus a valoritzar, i la gestió dels residus generats per
l’activitat s’haurà d’ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/1999, de 6
d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
3. L’emmagatzematge dels residus a recepcionar i dels residus generats es realitzarà
exclusivament en les zones especialment habilitades segons el projecte presentat.
4. La capacitat màxima d’emmagatzematge de residus abans de ser valoritzats o
transferits serà de:
-

38

12,5 t d’envasos no perillosos (paper i cartró, plàstic, fusta, metàl·lics,
compostos, mixtos i vidre),

-

12,5 t de paper i cartró.
2,5 t de plàstic.
3,75 t de plàstic
1,25 t de ferralla.
0,41 t de bateries.

5. S’haurà de mantenir en tot moment netes les zones pròximes a la planta.
6. Les bateries s’hauran d’emmagatzemar amb tot el seu contingut líquid, sota cobert,
ordenadament en contenidors estancs o en palets, de forma que no es vessin els
líquids que contenen.
Pel que fa a les obligacions com a gestor de residus, d’acord amb l’article 18 de la Llei
6/93, de 15 de juliol, reguladora dels residus i l’article 7 del Decret 115/94, de 6 d’abril,
regulador del registre general de gestors de residus a Catalunya:
7. JOAQUIM CELMA ESTRUEL elaborarà un llibre de registre, en el qual s’indicarà
l’evolució i incidències en el temps de l’explotació, el productor o origen, i la
quantitat dels residus recuperats a la planta, així com els residus no aprofitables o
produïts en les seves instal·lacions especificant tipus, quantitat i destinació.
Mensualment s’haurà de trametre a l’Agència de Residus de Catalunya un resum de
les entrades de residus d’acord amb el format que s’indiqui.
8. JOAQUIN CELMA ESTRUEL, haurà d’acreditar una assegurança de
responsabilitat civil que inclogui la protecció per danys accidentals al medi ambient,
per un import mínim de cent setanta-cinc mil (175.000) euros.
Anualment s’haurà de presentar a l’Agència de Residus de Catalunya el rebut
corresponent al pagament de la pòlissa de responsabilitat civil.
JOAQUIM CELMA ESTRUEL, haurà de comunicar a l’Agència de Residus de
Catalunya el nom de la companyia asseguradora i el número de la pòlissa.
9. Als efectes de garantir el compliment de les obligacions adquirides en relació amb el
desenvolupament de l’activitat haurà de fer-se efectiva una fiança per un import de
vint-i-un mil sis-cents cinquanta-nou euros (21.659 €), a favor de l’Agència de
Residus de Catalunya
La fiança constituïda s’actualitzarà periòdicament d’acord amb l’índex de preus al
consum de l’Institut Nacional d’Estadística, previ requeriment de l’Agència de
Residus de Catalunya.
La devolució de la fiança requerirà, primer, una declaració prèvia del titular
l’autorització, conforme renuncia a seguir exercint la seva activitat de gestió
residus, i segon, l’emissió d’un dictamen d’una entitat col·laboradora
l’Administració en el qual es certifiqui el sanejament de la instal·lació i zona
treball.
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10. JOAQUIM CELMA ESTRUEL, haurà de nomenar una persona encarregada de
l’activitat de gestió de residus, i comunicar a l’Agència de Residus de Catalunya el
seu nom.
Control inicial
En el control inicial s’haurà de comprovar que la zona d’emmagatzematge de ferra es
troba pavimentada i la zona d’emmagatzematge de bateries es troba coberta i
pavimentada.
Control inicial i periòdics
En general s’hauran de comprovar els aspectes del projecte i les condicions de la
Resolució que fan referència als residus, i en particular s’hauran d’efectuar les següents
comprovacions:
-

-

Adequació de les instal·lacions (equips, zones d’emmagatzematge, processos, límits
establiment...) a les indicades en el projecte autoritzat.
Que el tipus i quantitats de residus que es recepcionen són els indicats en
l’autorització.
Comprovar que els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen d’acord
amb el Decret 92/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la
documentació de control,
Que les zones d’emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus
recepcionats, s’adeqüen a les indicades a l’autorització,
Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de
residus recepcionat i produïts, són les previstes i estan en bon estat d’ús,
El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge i de
tractament de residus,
Disponibilitat i correcta utilització del llibre de registre d’entrades i sortides de
residus,
Vigència de l’assegurança de responsabilitat civil que inclou la protecció per danys
accidentals al medi ambient,
Que el nom de la persona encarregada de l’activitat de gestió de residus, està
comunicat a l’Administració.

INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE GESTORS DE RESIDUS
L’Agència de Residus de Catalunya efectuarà la inscripció al Registre General de
Gestors de Residus de Catalunya quan hagi efectuat, amb caràcter favorable, el control
inicial i s’acreditin les condicions i obligacions que ha de complir l’empresa com a
gestor de residus.
Prèviament a la inscripció al Registre General de Gestors de Residus, JOAQUIM
CELMA ESTRUEL podrà recepcionar els residus necessaris per ajustar les
instal·lacions i verificar el seu correcte funcionament, amb les següents condicions:
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-

-

Acreditació davant de l’Agència de Residus de Catalunya, del compliment de les
condicions administratives com a gestor de residus, corresponents als apartats 7, 8, 9
i 10 d’aquest informe.
La capacitat de recepció de residus durant aquest període serà de:

o
o
o
o
o
o

750 t d’envasos no perillosos
750 t de paper i cartró
150 t de vidre
225 t de plàstic
75 t de ferralla
15 t de bateries

-

El termini màxim serà de 6 mesos, a comptar de la data d’emissió de la certificació
del tècnic director de l’execució del projecte.
Durant aquest període en la documentació de control (FA, FS,...) s’anotarà en
l’apartat de codi de gestor, “PROVA”.

-

2. MESURES DE CONTROL
Control inicial i controls periòdics
Atenent a la seva classificació a l’annex II.1 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, l’establiment haurà de:
a) En el període de posta en marxa de les instal·lacions i l’inici de l’activitat:
•
•

Presentar a l’Ajuntament un certificat del tècnic director de l’execució del projecte
on es faci constar l’adequació de les instal·lacions a la llicència atorgada.
L’Ajuntament farà arribar a aquesta OGAU un còpia del certificat esmentat.
Realitzar un control inicial de caràcter mediambiental que garanteixi l’adequació de
les instal·lacions i l’activitat als requeriments legals aplicables, als descrits en el
projecte i, específicament, als fixats en la llicència ambiental.

b) Cada quatre anys:
•

Realitzar un control periòdic que garanteixi la seva adequació permanent als punts
assenyalats a l’apartat anterior.

Els controls hauran de ser realitzats o verificats per una entitat col·laboradora de
l’Administració degudament acreditada, d’acord amb l’article 81 del Decret 136/1999.
Amb anterioritat a la seva actuació, l’entitat que realitzi o verifiqui el control ho haurà
de notificar a aquesta OGAU als efectes de comunicació oportuns.
Seran objecte, tant del control inicial com dels controls periòdics, totes les
determinacions fixades en la llicència ambiental.
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3. ALTRES MESURES FIXADES
L’establiment o part de l’establiment a que fa referència la sol·licitud presentada no
podrà entrar en funcionament fins que disposi de la preceptiva llicència ambiental
atorgada pel municipi i fins que s’hagi efectuat el control inicial de caràcter
mediambiental que es detalla en l’apartat de control, tal i com es recull en l’article 79
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.
Caldrà revisar la llicència ambiental atorgada a l’establiment, en els aspectes Medi
ambientals, en el termini de 8 anys, llevat que es produeixin abans canvis substancials
en el mateix que obliguin a la tramitació d’una nova llicència o que s’incorri en algun
del supòsits de revisió anticipada recollits en l’article 67 del Decret 136/1999.

SEGON: Notificar la present proposta de resolució a l'interessat i a l’OGAU,
respectivament, a fi que en el termini màxim de deu (10) dies, puguin presentar
les al·legacions que considerin convenients.
TERCER: Donar trasllat del present acord a l’Agència Catalana de l’Aigua,
d’acord amb la seva petició de data 22.05.2008.
Sol·licitud de la Sra. Carme Cartes Vallespí (Exp. 31/2008).
"La Sra. Carme Cartes Vallespí, ha sol·licitat llicència d’activitat per a destinar
a ús turístic un habitatge existent a l’av. d’Aragó, núm. 22, 2ón. pis, de
Gandesa, segons consta a l'expedient a dalt referenciat.
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 antiga i tradicional, Clau 1-B, a la qual s’aplica el sistema
d’ordenació segons alineació a vial amb pati d’illa.
Per altra part, l’habitatge on s'ha d'establir l'activitat, té una superfície útil a
efectes d'activitat, de 83,80 m², una ocupació màxima recomanada de 9
persones i reuneix les condicions de seguretat exigides per l'ús a què es
destina, d'acord amb la documentació presentada.
Segons
l’informe emès en data 20.02.2009 pels Serveis Territorials
d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat a les Terres de l’Ebre,
Secció de Turisme, l’activitat projectada no està regulada per la Llei 13/2002,
de 21 de juny, de Turisme de Catalunya, i per tant, la Direcció General de
Turisme, no hi té competències.
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Atès que per altra part, l’ús turístic dels habitatges està previst a la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge;
Vistos els informes favorables emesos al respecte pel Tècnic Municipal i pel
Cap Local de Sanitat, respectivament;
Atès que la promotora ha aportat la documentació tècnica i administrativa
necessària per a l’obtenció de la llicència municipal sol·licitada;
Vistos els articles 71 a 76, 92 i 93 del Decret 179/1995, 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 19 de la
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge i disposicions
concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Atorgar a la Sra. Carme Cartes Vallespí, llicència municipal
d'activitat per a destinar a ús turístic un habitatge existent a l’av. d’Aragó, núm.
22, 2ón. pis, de Gandesa, de plena conformitat amb la documentació aportada
per la promotora, obrant a l’expedient d’activitat núm. 31/2008 i amb les
condicions següents:
-Abans d’iniciar l’activitat, la promotora haurà de sol·licitar als Serveis Tècnics
Municipals que realitzin la corresponent acta de comprovació.
-L’ocupació màxima de l’habitatge serà de 9 persones.
SEGON:
Determinar que la present llicència s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer la titular de la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
10 Proposta de l’Alcaldia sobre adhesió de l’Ajuntament al Consorci
Intercomarcal d’Iniciatives
Socioeconòmiqes,
aprovació dels
estatuts que el regeixen i nomenament de representant municipal a
dit Consorci.
El Sr. Alcalde va exposar que el Consorci Intercomarcal d’iniciatives
Socioeconòmiqes tenia per objecte
dinamitzar socioeconòmicament les
comarques de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, i fomentar la coordinació i la
cooperació entre les administracions públiques implicades en aquesta
dinamització.
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Va exposar el Sr. Alcalde que atenent als objectius d’aquest Consorci i a la
seva voluntat d’acceptar les adhesions dels municipis de les comarques
esmentades,
proposava al Ple de la Corporació Municipal l’adhesió de
l’Ajuntament al consorci esmentat,
acceptar els seus estatuts, publicats
íntegres en el Butlletí oficial de la Província de Tarragona núm. 260, de data
10.11.2008 i nomenar representants de l’Ajuntament la Regidora Sra. Inés
Piqué com a titular i el Regidor Sr. Joaquin Pedrola com a suplent.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció;
Vistos els articles 22.2b) i f) i 47.2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, 269 a 272 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, 313 a 324 del Decret 179/1995, de 19 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i 13 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú i concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al Consorci Intercomarcal
d’Iniciatives Socioeconòmiqes de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.
SEGON: Aprovar tanmateix els estatuts que regeixen l’esmentat Consorci,
publicats íntegres en el BOPT núm. 260, de data 10.11.2008.
TERCER: Sotmetre el present acord a informació pública durant un termini de
trenta dies.
QUART: Comunicar el present acord a la Direcció General d’Administració
Local de la Generalitat, trametent un exemplar dels estatuts aprovats.
CINQUÈ: Donar trasllat del present acord al Consorci de Comunicació Local,
per al seu coneixement i a efectes d’aprovació de la integració de l’Ajuntament
en el Consorci.
SISÈ: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l’executivitat del present acord.
.-.-.-.-.
Tanmateix, l’Ajuntament Ple, acorda amb l’abstenció del Grup Municipal CiU:
PRIMER:
Designar representants municipals en el Consorci Intercomarcal
d’Iniciatives Socioeconòmiqes de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, l a Regidora
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Municipal Sra. Inés Piqué Gabriel com a titular i el Regidor Municipal Sr.
Joaquin Pedrola Garde com a suplent.
SEGON: Donar trasllat del present acord al Consorci esmentat, per al seu
coneixement i efectes escaients.
12)
Aprovació si s’escau, del conveni a formalitzar amb la Societat
General d’Autors i Editors per al funcionament de l’Emissora Municipal
“Ràdio Gandesa”.
Vista la proposta de conveni tramesa en data 10.02.2009 per la Societat
General d’Autors i Editors (SGAE) , que té per objecte la concessió per part
d’aquesta, de l’autorització no exclusiva perquè “Ràdio Gandesa” empri les
obres del “repertori administrat”, descrites a l’article 1 de l’esmentat conveni i
en contraprestació, l’Ajuntament satisfarà a la SGAE, per cada any natural,
dos cànons, un en concepte de drets de comunicació i un altre, en concepte
de drets de reproducció;
Atès que els cànons establerts s’aplicarien amb efectes de l’any 2001 i fins a
l’any 2008 deduint el descompte que correspon a l’Ajuntament per haver-se
adherit al conveni entre l’Associació Catalana de Municipis i la SGAE;
Atès que la vigència del conveni s’estendrà fins el 31 de desembre de 2009 i es
podrà prorrogar tàciment per ambdues parts per anualitats successives;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la proposta de conveni a formalitzar amb la Societat General
d’Autors i Editors per al funcionament de l’Emissora Municipal “Ràdio
Gandesa”.
SEGON: Preveure en el Pressupost Municipal el crèdit necessari per assumir
les obligacions derivades del conveni aprovat.
TERCER: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l’executivitat del present acord.
Assumptes de personal:
13) Aprovació si s’escau, del reconeixement de triennis d’antiguitat a
personal funcionari.
Segons consta a l’expedient personal dels Sr. Joan Jaén Oliver, Funcionari
Municipal, Vigilant , resulta que en data 1 de febrer de 2009 va complir el 12è.
trienni d’antiguitat per serveis prestats a l’administració pública.
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Per altra part, els Srs. Jaume Blanch Llop i Marc Arrufat Amades,
Funcionaris interins, Vigilants “Auxiliars de la Policia Local, van complir el
2ón. trienni d’antiguitat per serveis prestats a l’administració pública.
De conformitat amb el que estableix l’article 23 de la Llei 30/1984, de Mesures
Urgents de Reforma de la Funció Pública;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Reconèixer al funcionari municipal Sr. Joan Jaén Oliver, el dotzè
trienni d’antiguitat amb efectes del dia 1 de febrer de 2009.
SEGON: Reconèixer als funcionaris interins Srs. Jaume Blanch Llop i Marc
Arrufat Amades, respectivament, el segon trienni d’antiguitat amb efectes del
dia 27 de gener de 2009.
TERCER: Donar trasllat del present acord als interessats,
coneixement i efectes escaients.

per al seu

QUART: Incorporar una certificació d’aquests acords a l’expedient personal
dels interessats.
Assumptes diversos:
14) Moció del Grup Municipal ERC-AM, en defensa de la Festa del Foc.
Feta avinent la Moció aportada pel Grup Municipal ERC-AM en data 19 de
febrer de 2009, en defensa de la Festa del Foc, exposada al Ple de la
Corporació pel Regidor Sr. Joaquin Pedrola Garde;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la Moció de referència.
SEGON: Determinar que l’Ajuntament de Gandesa dona ple suport a totes les
accions del govern de la Generalitat en les negociacions que porti a terme amb
el Govern Espanyol com a òrgan competent, per tal d’establir el caràcter
singular dels elements festius de cultura popular i tradicionals catalans,
mitjançant una regulació específica en l’ús dels materials pirotècnics, que
garanteixi el correcte desenvolupament de les diferents representacions
festives dels grups de foc i de les corresponents colles infantils a l’hora de
transposar la directiva europea 2007/23/CE de 23 de maig.
SEGON: Comunicar aquest acord a tots els balls de diables, bèsties de foc,
colles de foc i Associacions de la ciutat de Gandesa, així com que se’ls
mantingui informats puntualment sobre el desenvolupament i avenços
d’aquestes negociacions.
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15) Moció del Grup Municipal d’ERC-AM, per la internacionalització del
dret a decidir a tenir un estat propi del poble català.
Feta avinent la Moció aportada pel Grup Municipal ERC-AM en data 19 de
febrer de 2009,
en defensa de la internacionalització del dret a decidir,
exposada al Ple de la Corporació pel Regidor Sr. Joaquin Pedrola Garde;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l’abstenció del Sr. Alcalde i de la
Regidora Sra. Inés Piqué Gabriel (Grup Municipal APG-FIC) i el vot en contra
del Grup Municipal del Partit Popular:
PRIMER: L’adhesió del Ple de la Corporació Municipal als objectius de la
manifestació ciutadana que recorrerà pels carrers de Brussel·les el proper 7 de
març, objectius que no són altres que aconseguir posar el dret de decidir a
tenir un Estat propi del poble català en l’agenda internacional i en la centralitat
del debat polític català, per tal que la nostra classe política es comprometi a
treballar per a garantir el seu exercici.
SEGON: Comprometre’s a fomentar dinàmiques que ajudin a fer conèixer
internacionalment la reivindicació del dret a decidir a tenir un Estat propi català,
impulsant contactes institucionals internacionals amb autoritats locals d’Europa
i del món en general.
TERCER:
Comunicar aquests acords a l’organització de la manifestació
ciutadana a Brussel·les Deumil.cat; al Consell Comarcal, a la Diputació
provincial, al Parlament i Govern de Catalunya, així com al Parlament i
Comissió Europees.
16) Assumptes de l’Alcaldia-Presidència.
El Sr. Alcalde va dir que s’estava a la meitat de la legislatura i que creia que
era un moment adequat per exposar uns fets, sobretot propiciat pel recurs
que havia interposat el Grup Municipal CiU contra la resolució de l’Alcaldia de
denegació de l’accés a la documentació del Registre Municipal.
Va exposar el Sr. Alcalde que a la passada legislatura hi va haver una
distensió, un acostament entre tots els Grups Municipals i una voluntat
manifesta de col·laborar.
Va dir que a les reunions que havia celebrat
darrerament la Mesa de Contractació, integrada per representants de tots els
Grups, s’havia denotat una voluntat unànime de treballar per al poble, una
estreta col·laboració i l’esperit de treballar units.
Va continuar dient el Sr. Alcalde, fent referència a la petició del Grup Municipal
CiU d’accedir al Registre, que això podia suposar un treball molt considerable i
que creia que aquesta no era la via seguir, tenint en compte que quan es feia
pública una resolució implicava que tot el tema ja estava resolt, que així
mateix succeïa al Consell Comarcal i a altres administracions.
Va dir que en
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aquest sentit, la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local atorgava més
facultats a l’Alcaldia.
Va dir el Sr. Alcalde que en qualsevol cas, s’estava en una línia de treball
conjunt que podia donar joc a què anés a més i que si hi havia voluntat de
treball conjunt per part dels Grups Municipals que estaven a l’oposició es
podria produir un acostament entre tots els grups.
El Sr. Alcalde diu que la proposta estava feta i que si l’acceptaven,
manifestessin els portantveus dels respectius Grups.

ho

Els Srs. Regidors van donar-se per assabentats.
PREGS I PREGUNTES:
A continuació, el Sr. Alcalde va oferir la paraula als Srs. Regidors per iniciar el
torn de precs i preguntes.
Va iniciar el torn el Regidor Sr. Pere Royo Pedrola, del Grup Municipal CiU, el
qual va preguntar al Sr. Alcalde de quina voluntat parlava, ja que l’Equip de
Govern no havia facilitat al seu Grup la informació que havia demanat. Va dir
que com que no hi havia voluntat de donar-la, el seu Grup faria tot el possible
per aconseguir-la.
El Sr. Alcalde va dir al Sr. Pere Royo que el Grup Municipal CiU no havia tingut
mai cap conversa amb l’Equip de Govern per tractar de temes d’interès
general, que no tenien voluntat de diàleg. Va dir que en canvi, a l’anterior
legislatura, per part dels Regidors Srs. Pere Bové i Diego Doménech, del Grup
Municipal CiU, sí que hi va haver un diàleg i un acostament.
Per la seva part, la Regidora Sra. Inés Piqué Gabriel, del Grup Municipal
APG-FIC, va dir que creia que havia faltat un apropament per part del Grup
Mpal. CiU per ajudar a treballar plegats, que en canvi, donen molta
importància als papers.
El Sr. Alcalde va dir que a la vista de les actuacions realitzades, creia que se
seguiria amb la mateixa línia que fins ara..
La Regidora Sra. Joana Jornet Tomàs, del Grup Municipal del Partit Popular,
va manifestar que s’havia de donar un vot de confiança a la gent i que si el
Sr. Alcalde els hi havia brindat una oportunitat d’entrar al treballar plegats en bé
del poble, creia que s’havia d’aprofitar.
El Sr. Alcalde va dir que a partir d’ara se la convocaria com a portantveu del
Grup Municipal del Partit Popular.
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El Sr. Alcalde va manifestar que les reunions celebrades darrerament per la
Mesa de Contractació havien donat peu a fer aquesta obertura i invitació, però
que també
considerava legítima la postura del Grup Municipal CiU,
de
tancar-se en seguir com fins ara.
El Regidor Sr. Joaquin Pedrola Garde, del Grup Municipal ERC-AM, va
manifestar que a l’Ajuntament hi havia temes transcendentals que s’havien de
tractar conjuntament i llimar diferència.
No hi van haver més precs ni preguntes.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió a dos quart de dotze del vespre de la data al
començament assenyalada.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, vint-i-sis de febrer de dos mil nou.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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