ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT
PLE, EN DATA 29 DE GENER DE 2009.
A Gandesa, sent tres quarts de deu del vespre del dia 29 de gener 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.
-Sra. Encarnación García Jurado.
-Sr. Joaquin Pedrola Garde.
-Sra. Joana Jornet Tomàs.
El Regidor Sr. Carles Llarch Amposta es va incorporar més tard a la sessió,
un cop començada aquesta.
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 desembre de 2008.

celebrada

Feta avinent l’acta de la sessió ordinària celebrada per la Corporació Municipal
en data 29 de desembre de 2008;
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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 desembre de 2008, sense esmenes de cap tipus.
El Regidor Sr. Pere Royo Pedrola, del Grup Municipal CiU, va sol·licitar que
per part de l’Ajuntament es donés trasllat al seu Grup de l’acord adoptat pel Ple
en la sessió passada, en resposta a l’escrit d’al·legacions que va presentar
amb motiu de la modificació de la plantilla municipal.
2) Donar compte de la correspondència d’interès municipal.
A continuació, la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal, atenent a
les instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d’un recull de la
correspondència d’interès municipal rebuda darrerament, segons el detall
següent:
a) Escrit de la Delegació del Govern a Catalunya, rebut en data 30.12.2008,
comunicant que el Govern de l’Estat ha aprovat el Pla Espanyol per l’estímul
de l’economia i l’ocupació i que també ha impulsat el Fons per la Dinamització
de l’Economia i l’Ocupació, dins del qual s’han inclòs les obres de demolició
de l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil de Gandesa i de construcció de la nova.
b) Escrit de la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, rebut en
data 24.12.2008, comunicant que per a la pròxima anualitat de 2009 s’han
previst efectuar les obres de la nova Caserna de la Guàrdia Civil de Gandesa.
c) Escrit de l’Institut d’Estadística de Catalunya, rebut en data 5.01.2008,
invitant a l’Ajuntament a trametre aquelles propostes d’objectius operatius que
siguin d’interès especial per a l’Ajuntament i que aquest consideri convenient
d’incorporar al Pla Estadístic de Catalunya 2010-2013
.
d) Escrit de l’Associació Catalana de Municipis, rebut en data 7.01.2009,
comunicant que no s’incrementaran les quotes dels ens locals adherits per a
l’any 2009, i que la quota que li correspon satisfer a l’Ajuntament és de
745,00€.
e) Escrit de la Diputació de Tarragona, rebut en data 7.01.2009, comunicant
que s’ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció de 1.200,00€ per al
funcionament de Ràdio Gandesa, exercici 2008.
g) Escrit de la Diputació de Tarragona, rebut en data 7.01.2009, comunicant
que s’han atorgat a l’Ajuntament sengles subvencions per imports de
1.080,00€, 600,00€, 750,00€ i 510,00€, respectivament, per la contractació
d’activitats incloses en el Catàleg per a Programacions Culturals dels
Ajuntaments, exercici 2008.
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h) Escrit de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, rebut en data
31.12.2008, sobre tramesa de l’informe de fiscalització núm. 19/2008, relatiu
al Compte general de les Corporacions Locals, exercici 2005.
i) Escrit del Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat,
rebut en data 16.01.2009, comunicant que s’ha atorgat a
l’Ajuntament un ajut econòmic d’import 27.442,35€, destinat al finançament de
les obres d’arranjament dels desperfectes ocasionats en diversos camins
municipals pels aiguats de 12.07.2008, de 39.203,36€ de pressupost.
j) Escrit del Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat, rebut en data 16.01.2009, comunicant que s’ha atorgat a
l’Ajuntament un ajut econòmic d’import 40.252,26€, destinat al finançament de
les obres d’arranjament dels desperfectes ocasionats en el mur del Cementiri
Municipal pels aiguats de 12.07.2008, de 44.724,96€ de pressupost.
k) Escrit del Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat, rebut en data 16.01.2009, comunicant que s’ha atorgat a
l’Ajuntament un ajut econòmic de 4.397,96€, destinat al finançament de les
obres d’arranjament dels desperfectes ocasionats en el carrer Pla d’en Senyor
pels aiguats de 12.07.2008, de 4.886,62€ de pressupost.
l)
Escrit del Departament de Governació Administracions Públiques de la
Generalitat, rebut en data 16.01.2009,
comunicant que s’ha atorgat a
l’Ajuntament un ajut econòmic de 656,97€, pel finançament de les despeses de
l’actuació urgent de reparació dels camins municipals afectats pels aiguats de
12.07.2008.
m) Escrit de la Diputació de Tarragona (BASE), rebut en data 9.01.2009,
comunicant
que
s’ha augmentat el premi
de cobrament aplicable
l’Ajuntament per a l’exercici 2008 en l’import de 2.619,37€.
n) Escrit de la Direcció del Programa de Seguretat contra la Violència
Masclista , rebut en data 16.01.2009, informant de l’inici de la campanya
“Dona tens drets a viure sense violència”, dins del Programa de Seguretat
contra la Violència Masclista elaborat pel Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya.
o) Escrit del Servei Territorial de Ports i Transports de la Generalitat, rebut en
data 16.01.2009, comunicant que l’empresa “Terres de l’Ebre Taxi, SL” ha
sol·licitat autorització per a la prestació del servei de transport d’escolars amb
parada a pl. d’Espanya, 1, i ofereix un tràmit d’audiència a l’Ajuntament per a
formular les observacions que consideri convenients.
p) Comunicació de l’Institut Nacional d’Estadística, de data 29.12.2008, sobre
la xifra oficial de població de Gandesa referida a l’1.01.2008, que és de 3.173
habitants.
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3) Donar compte de les disposicions normatives d’interès general.
A continuació, la Secretària de la Corporació Municipal, atenent a les
instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d’un recull de les
disposicions normatives d’interès general publicades en els butlletins oficials.
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
En aquest moment de la sessió, quan són les 22:15 h s’incorpora el Regidor
Municipal Sr. Carles Llarch Amposta.
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. 262/2008, de data 30.12.2008, per la qual s’aprova i ordena
el pagament de factures per un import global de 10.033,85€.
-Resolució núm. 263/2008, de data 30.12.2008, per la qual s’accepta la
subvenció que el Patronat de Turisme de la Diputació ha atorgat a l’Ajuntament,
per import de 1.050,00€, per finançar parcialment les despeses de millora de la
pàgina web del municipi.
-Resolució núm. 264/2008, de data 30.12.2008, per la qual s’aprova i ordena
el pagament d’una factura d’import 5.097,99€.
-Resolució núm. 265/2008, de data 30.12.2008, per la qual s’amplia en 1 hora
l’horari de tancament dels bars musicals i discoteques ubicades al municipi,
pels dies 31 de desembre de 2008 i 1 de gener de 2009.
-Resolució núm. 266/2008, de data 30.12.2008, per la qual s’adquireix a
l’empresa “Antonio Guerra, SL”, una copiadora digital marca “Kyrocera”, per
l’import de 7.277,89€, inclòs l’IVA i l’impost LPI, més els interessos generats
pel rènting.
-Resolució núm. 267/2008, de 30.12.2008, per la qual s’atorga al Sr. Joaquin
Aubà Bases, autorització per a realitzar una batuda al porc senglar, dins la
Forest Comuns CUP 26, el dia 3 de gener de 2009, amb les condicions que
s’especifiquen a la mateixa resolució.
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-Resolució núm. 268/2008, de data 30.12.2008, per la qual s’aprova
inicialment la memòria tècnica valorada de les obres de “Gasificació del
municipi de Gandesa, fase 3a”, redactada pel Tècnic Municipal i amb un
pressupost de contracta de 49.999,90€.
-Resolució núm. 269/2008, de data 31.12.2008, per la qual s’aprova la
certificació d’obres núm. 3 i darrera de les obres nomenades “Enllumenat públic
de les Planes”, signada pel Tècnic Director Facultatiu i d’import 5.396,19€.
-Resolució núm. 270/2008, de data 31.12.2008, per la qual s’aprova i ordena
el pagament d’una factura d’import 1.019,26€.
-Resolució núm. 271/2008, de data 31.12.2008, per la qual s’atorga a personal
municipal una gratificació econòmica per tasques realitzades fora de la jornada
laboral durant el 4rt. trimestre de 2008.
-Resolució núm. 272/2008, de data 31.12.2008, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 6 i darrera, de les obres de “Construcció de l’Alberg per
allotjament temporal de treballadors temporers, fase 1a”, que executa
l’empresa “Construccions Jaén Vallés, SL”, signada pel Tècnic Director
Facultatiu de l’obra i d’import 16.900,13€.
-Resolució núm. 273/2008, de data 31.12.2008, per la qual s’aprova la
certificació d’obres núm. 4 i darrera de les obres de “Construcció de l’Alberg per
allotjament temporal de treballadors temporers, fase 2a”, que executa
l’empresa “Construccions Jaén Vallés, SL”,
signada pel Tècnic Director
Facultatiu de l’obra i d’import 21.676,31€.
-Resolució núm. 274/2008, de data 31.12.2008, per la qual s’atorga a personal
municipal una gratificació econòmica per tasques realitzades fora de la jornada
laboral durant el mes de desembre 2008.
-Resolució núm. 1/2009, de data 7.01.2009, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 3, de les obres d’Urbanització de l’av. Catalunya, 4a. fase,
signada pel Tècnic Director Facultatiu i d’import 4.417,28€.
-Resolució núm. 2/2009, de data 7.01.2009, per la qual s’adjudica el contracte
de les obres de “Gasificació del municipi de Gandesa, fase 3a” a l’empresa
“Construccions Anna 2005, SL”, per l’import de 49.990,00€, IVA inclòs.
-Resolució núm. 3/2009, de data 7.01.2009, per la qual s’aprova i ordena el
pagament d’una factura d’import 636,63€.
-Resolució núm. 4/2009, de data 8.01.2009, per la qual s’aprova i ordena el
pagament d’una factura d’import 1.670,40€.
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-Resolució núm. 5/2009, de data 9.01.2009, per la qual s’aprova i ordena el
pagament d’una factura d’import 51,05€.
-Resolució núm. 6/2009, de data 9.01.2009, per la qual s’aprova i ordena el
pagament d’una factura d’import 752,50€.
-Resolució núm. 7/2009, de data 9.01.2009, per la qual s’aprova i ordena el
pagament d’una factura d'ìmport 373,68€.
-Resolució núm. 8/2009, de data 16.01.2009, per la qual s’aprova la
certificació d’obres núm. 1 i única, de les obres de “Gasificació del municipi de
Gandesa, fase 3a”, que executa l’empresa “Construccions Anna 2005, SL”,
signada pel Tècnic Director Facultatiu de l’obra, i d’import 49.990,00€.
-Resolució núm. 9/2009, de data 19.01.2009, per la qual s’atorga a personal
municipal una gratificació econòmica per tasques realitzades fora de la jornada
laboral al llarg de l’exercici 2008.
-Resolució núm. 10/2009, de data 19.01.2009, per la qual s’atorga al Sr. Joan
Baptista Salaet Morellón, llicència urbanística per a efectuar obres de reforma
del bany de la vivenda existent a la Rambla Democràcia, núm. 16, 2ón. 1a. de
Gandesa, segons expedient d’obres núm. 2/2009.
-Resolució núm. 11/2009, de data 20.01.2009, per la qual s’atorga a
l’Associació Dona Gandesana un ajut econòmic de 250,00€, destinat a
finançar part de les despeses suportades per dita entitat amb motiu d’activitats
públiques organitzades durant l’any 2008, segons justificants presentats.
-Resolució núm. 12/2009, de data 20.01.2009, de declaració de la caducitat de
les inscripcions en el Padró Municipal d’Habitants dels estrangers no
comunitaris sense autorització de residència permanent que es relacionen a la
mateixa resolució i alhora es disposa la seva baixa en el padró.
-Resolució núm. 13/2009, de data 20.01.2009, per la qual s’atorga a la Sra.
Roser Boj Gombau, una targeta d’aparcament individual de vehicles per a
persones amb disminució, en la modalitat de titular conductor, registrada amb
el núm.009 i validesa des del 20.01.09 al 19.01.2019.
-Resolució núm. 14/2009, de data 22.01.2009, per la qual es requereix a
l’empresa “Aerta, S.A.” per a reparar el camí municipal de Voravall, Partida de
Santa Bàrbara, TM de Gandesa, deteriorat per les obres que ha realitzat
l’empresa esmentada.
-Resolució núm. 15/2009, de data 23.01.2009, per la qual es denega la petició
del Grup Municipal CiU, d’accés i còpia dels antecedents obrants al Registre
General d’Entrades i Sortides de l’Ajuntament, pels motius que consten a la
mateixa resolució.
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-Resolució núm. 16/2009, de data 26.01.2009, de convocatòria al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió ordinària el dia 29 de gener de
2009.
L’Ajuntament Ple es va donar per assabentat.
Assumptes d’Hisenda:
5) Aprovació si s’escau, de padrons cobratoris de tributs municipals
diversos.
Vist el padró cobratori de la taxa municipal pel servei d’abastament d’aigua,
referit al 4rt. trimestre de 2008 i que ascendeix a l’import de 82.418,44€, inclòs
el Cànon de Sanejament i l’Iva;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
SEGON: Sotmetre’l a informació pública durant un termini d’un mes, a efectes
d’examen i de reclamacions.
TERCER: Disposar 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) Aprovació inicial si s’escau, de la modificació de l’Ordenança Fiscal
núm. 37, reguladora del preu públic per serveis prestats als usuaris de la
Biblioteca de Gandesa.
El Sr. Alcalde va cedir la paraula al Regidor Sr. Ramon Lluís,
Municipal APG-FIC, a fi que exposés la proposta d’acord.

del Grup

El Regidor Municipal Sr. Ramón Lluís va exposar que proposava al Ple afegir
una tarifa al preu públic per serveis prestats als usuaris de la Biblioteca, que
s’aplicaria en cas d’expedició d’un duplicat del carnet de soci, proposant-se el
preu de 3,00€.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Vistos els articles 22.2e) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals i disposicions concordants;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 37,
reguladora del preu públic per serveis prestats als usuaris de la Biblioteca de
Gandesa, en el sentit, d’afegir-hi la tarifa següent:
“../..
Article 3er. Preu:
5: Per l’expedició de duplicat del carnet de soci de la biblioteca, per pèrdua o
deteriorament: 3,00€.”
SEGON: Sotmetre el present acord a informació pública durant un termini de
trenta dies a efectes d’examen i de reclamacions, transcorregut el qual, si no
n’hi ha, s’entendrà aprovat amb caràcter definitiu.
TERCER: Determinar que la modificació aprovada entrarà en vigor a partir de
la data en què s’hagi publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i
començarà a aplicar-se amb efectes d’aquella data.
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;
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;
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De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Atorgar a la Sra. Enriqueta Pedrol Costal, llicència municipal per a
reformar la cambra de bany de la vivenda existent al c. Iriarte, núm. 2, de
Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 3/2009, amb estricta
subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a legislació
urbanística vigent,
i condicionada al compliment de les següents
determinacions:
-L’actuació a realitzar no ha d’afectar a cap element estructural de l’edifici.
2. Atorgar al Sr. José Manuel Rubio Jurado, llicència municipal per a
reformar la cuina i la cambra de bany de la vivenda existent al c. Sant Miquel,
núm. 54, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 5/2009,
amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i
a legislació urbanística vigent, i condicionada al compliment de les següents
determinacions:
-L’actuació a realitzar no ha d’afectar a cap element estructural de l’edifici.
-Caldrà obtenir prèviament el permís de la Direcció General de Carreteres de la
Generalitat, ja que la vivenda està situada a la travessia de la Ctra. TV-3531,
de titularitat autonòmica.
3. Atorgar al Sr. Domingo Fornós Clua, llicència municipal per a reparar la
coberta de la vivenda existent a l’av. d’Aragó, núm. 32, de Gandesa, de
conformitat amb l’expedient d’obres núm. 6/2009, amb estricta subjecció a les
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a legislació urbanística
vigent, i condicionada al compliment de les següents determinacions:
-L’actuació a realitzar no ha d’afectar a cap element estructural de l’edifici.
-Caldrà obtenir prèviament el permís de la Demarcació de Carreteres de l’Estat,
ja que la vivenda està situada a la travessia de la Ctra. N-420, de titularitat
estatal.
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SEGON: Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència urbanística i
expedició de documents a practicar als promotors esmentats, de conformitat
amb l’establert a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7,
respectivament, determinant que a la vista de les obres realitzades
efectivament i del seu cost real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la
base imposable i practicarà la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
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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.
CINQUÈ: Aprovar la liquidació de la taxa municipal per l’ocupació de la via
pública amb eines i materials de construcció, practicada en el seu cas, als
promotors abans esmentats,
de conformitat amb les sol·licituds per ells
presentades i l’ordenança fiscal aplicable.
Obres majors:
Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s’esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l’emplaçament assenyalat;
Vistos els projectes i altra documentació tècnica presentada pels promotors,
obrant a llurs expedients d'obres;
Fets avinents els i informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
31.03.2008 i modificacions posteriors en el DOGC núm. 5134 de data
20.05.2008;
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Vistos els articles 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 al Sr. Batista Esteve Meix, llicència urbanística per a la construcció
d’una nau d’una planta, de 155,10 m² de superfície construïda, destinada a
ús agrícola, al c. Doctor Ferran, núm. 27, de Gandesa, de conformitat amb
el projecte tècnic aportat pel promotor, obrant a l’expedient d’obres núm.
73/2008, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del
municipi, a la legislació urbanística vigent i a les condicions següents:
-La coberta haurà de ser de color teula.
-Haurà d’aportar còpia de l’IAE del contractista que realitzi les obres, apte per
a treballar al municipi de Gandesa.
-Haurà d’aportar el Qüestionari d’Estadística de les obres, degudament
emplenat i signat conjuntament pel tècnic director i pel promotor.
-Es recomana que la façana de l’edifici sigui de color terrós o similar, a fi que
s’integri en aquesta zona d’ordenació de cases en filera (clau 2B segons les
NSSP), a la que s’aplica el sistema d’ordenació segons alineació a vial amb
pati d’illa.
2. Atorgar a l’empresa “Endesa Distribución Eléctrica, SLU”, llicència
urbanística per a l’estesa de 2x15 m de cable subterrani des d’entroncament a
efectuar en línia C.T.XW210 “Babilan” existent a l’av. Joan Perucho fins a
caixa de seccionament i c.g.p. a instal·lar, afectant el subsòl de la via pública
abans esmentada,
en el TM de Gandesa,
de conformitat amb la
documentació tècnica aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’obres
núm.
7/2009,
amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi, a la legislació urbanística vigent i amb les condicions
següents:
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-Abans de començar les obres, s’haurà de disposar de l’Acta de Control de
l’Obra, d’acord amb l’Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.
-S’haurà d’aportar a l’Ajuntament el full d’assumeix de la direcció de l’obra
visada i signada per tècnic competent.
-S’haurà de aportar còpia de l’IAE del contractista que realitzi les obres, apte
per a treballar al municipi de Gandesa.
-Un cop finalitzades les obres, s’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 300,00€.
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 als promotors esmentats, de conformitat
amb l’establert a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7,
respectivament, determinant que a la vista de les obres realitzades
efectivament i del seu cost real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la
base imposable i practicarà la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb 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) Les llicències s'atorguen salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podran invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que les mateixes es refereixen.
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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 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 les llicències 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.
Sol·licituds de llicència de primera ocupació:
Sol·licitud del Sr. Pedro Fontanet Pradells, de llicència de primera ocupació.
Vista la sol·licitud del Sr. Pedro Fontanet Pradells, de llicència de primera
ocupació de l’habitatge unifamiliar en planta baixa, emplaçat a la Rambla
Democràcia, núm. 15, baixos, de Gandesa, segons consta a l'expedient
d'obres núm. 1/2009;
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Atès que el promotor ha aportat el certificat final d’obra i d’habitabilitat 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;
Atès que el promotor ha presentat així mateix a l'Ajuntament, la documentació
tècnica a què es refereix la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'Habitatge,
relativa a l'ús, manteniment i conservació de l'habitatge construït;
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Vistos els articles 179.2e) i 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 75 i següents, 90 i 91
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals i disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Sr. Pedro Fontanet Pradells, llicència de primera
ocupació de l’habitatge unifamiliar en planta baixa, emplaçat a la Rambla
Democràcia, núm. 15, baixos, de Gandesa,
de conformitat amb a
documentació tècnica aportada pels promotors, obrant a l'expedient d'obres
núm. 1/2009.
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·licitud de la Sra. Maria Carme Cartes Vallespí, de llicència de primera
ocupació.
Vista la sol·licitud de la Sra. Maria Carme Cartes Vallespí, de llicència de
primera ocupació de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres, compost de planta
baixa destinada a magatzem i planta primera destinada a vivenda, emplaçat al
c. Pla d’en Senyor, núm. 3B, de Gandesa, segons consta a l'expedient
d'obres núm. 4/2009;
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Atès que el promotor ha aportat el certificat final d’obra i d’habitabilitat 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;
Atès que s’ha constatat que s’ha respectat la xarxa municipal de clavegueram
que transcorreix sota l’immoble per tractar-se d’una servitud que el grava
parcialment i que s’ha instal·lat una arqueta de registre per poder accedir a la
xarxa de clavegueram en cas d’avaria d’aquesta, o bé per a realitzar-hi
actuacions de manteniment, donant compliment al que disposava la llicència
urbanística atorgada per l’Ajuntament en data 17.04.2003;
Atès que el promotor ha presentat així mateix a l'Ajuntament, la documentació
tècnica a què es refereix la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'Habitatge,
relativa a l'ús, manteniment i conservació de l'habitatge construït;
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 la Sra. Maria Carme Cartes Vallespí, llicència de primera
ocupació de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres emplaçat al c. Pla d’en
Senyor, núm. 3B, de Gandesa, de conformitat amb a documentació tècnica
aportada pel promotor, obrant a l'expedient d'obres núm. 4/2009.
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.
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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
2/2009

Nom promotor
Joan Baptista.
Salayet Morellón

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

a

Emplaçament
Rambla
Democràcia, 16,
2ón. 1a.

connectar

a

Actuació
Reforma cambra
de bany

la

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:
Expedient

Nom peticionari

Emplaçament

193/2008

Jaume Fontanet Vives

C. Major, núm. 5, 3er.

2. Determinar que les llicències s’atorguen condicionades al compliment de
les següents determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar, aniran a càrrec dels peticionaris.
-Els promotors hauran de deixar en bon estat el paviment del carrer i les
voreres.
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SEGON: Determinar tanmateix, que les llicències s’entenen atorgades salvat
el dret de propietat i sense perjudici dels de tercers i no podran ser invocades
per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut
incórrer els beneficiaris en l’exercici de llurs activitats.
TERCER: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els promotors
abans esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l’ordenança fiscal aplicable.
Sol·licituds d’autorització per a connectar a la xarxa municipal de
clavegueram.
Vistes les peticions efectuades pels promotors que tot seguit s’esmenten, per a
connectar a la xarxa municipal de clavegueram pels immobles emplaçats 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:

Expedient
193/2008

Nom peticionari
Jaume Fontanet Vives

Emplaçament
C. Major, núm. 5, 3er

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.
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TERCER: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els promotors
abans esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l’ordenança fiscal aplicable.
8) Aprovació inicial si s’escau, de la modificació puntual 1/2009, de les
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, que té per objecte
regular diversos paràmetres del nucli antic de la ciutat.
El Sr. Alcalde va cedir la paraula al Regidor Municipal d’Urbanisme, Sr. Mateu
Aubà Galano, a fi que exposés la proposta.
El Regidor Sr. Mateu Aubà, del Grup Municipal APG-FIC, va dir que
proposava al Ple aprovar una modificació puntual de les Normes Subsidiàries
de Planejament (1/09), amb l’objectiu d’establir unes regles al nucli antic per
conservar, respectar, integrar i millorar la seva imatge, esmenant la manca
de regulació existent actualment respecte els colors de les façanes dels edificis,
afeccions d’antenes parabòliques i aparells d’aire condicionat a les façanes,
fusteries i baranes exteriors i canals i baixants. Va exposar que aquestes
normes s’aplicarien als carrers que assenyala el document tècnic que integra
la modificació, redactada pel mateix Tècnic Municipal.
El Regidor Sr. Pere Royo Pedrola, del Grup Municipal CiU, va dir que
considerava discriminatori que a una part del poble s’imposessin aquestes
normes i limitacions i a altres parts, no. Va manifestar que tampoc veia bé que
a un costat del carrer s’apliquessin aquestes noves normes i a l’altre costat, no.
El Regidor Sr. Mateu Aubà va dir que les noves normes s’aplicarien a carrers
sencers i a la zona delimitada al mateix document de modificació.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció;
Vistos els articles 22.2c) i 47.2ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i disposicions concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l’abstenció del Grup Municipal CiU:
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació puntual núm.. 1/2009 de les
Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa, que té per objecte establir
unes normes al nucli antic per conservar, respectar, integrar i millorar la seva
imatge, segons document tècnic redactat pel mateix Tècnic Municipal.
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SEGON: Sotmetre la modificació 1/2009 de les NSSP aprovada, a informació
pública per un termini d’un mes, a efectes d’examen i de reclamacions.
TERCER: Sol·licitar als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials, informe sobre la modificació aprovada.
QUART:
Concedir audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals
confina amb el del municipi, a fi que durant un termini d’un mes pugui efectuar
les al·legacions que considerin convenients respecte la modificació aprovada.
9) Aprovació si s’escau,
del plec de clàusules econòmicoadministratives que ha de regir la contractació 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,
amb valoració dels criteris establerts en el mateix plec de clàusules
i inici del procediment de licitació.
L’Ajuntament Ple, en sessió de data 29.12.2008, va acordar sol·licitar a la
Subdelegació del Govern a Tarragona, l’atribució de 538.044,00€, amb càrrec
al Fons Estatal d’Inversions creat pel RDL 9/2008, de 28 de novembre, per a
finançar íntegrament les següents actuacions municipals:
1. Reforma i adequació de la planta baixa d’un edifici municipal per a ubicar-hi
el Casal de Joventut, amb un pressupost de 458.018,75€
2. Millora d’un sector de l’enllumenat públic exterior del municipi, amb un
pressupost de 80.025,24€.
Per Resolució del Ministeri d’Administracions Públiques de data 14 de gener de
2009,
s’ha autoritzat el finançament del projecte d’obres de “Reforma i
adequació de la planta baixa d’un edifici municipal per a ubicar-hi el Casal de
Joventut”,
amb l’atribució de l’import de 458.018,75€ amb càrrec al Fons
Estatal d’Inversió Local.
L’atribució d’aquests fons permet habilitar en el Pressupost Municipal vigent el
crèdit necessari per a endegar la licitació de l’obra esmentada.
L’article 5è. del RDL 9/2008, abans esmentat, estableix que els Ajuntaments
han de començar la licitació de les obres abans que transcorri un mes des de
la data d’autorització del finançament dels projectes acceptats.
Les actuacions prèvies a la contractació i el procediment d’adjudicació s’han de
realitzar de conformitat amb el que estableix l’article 96 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, per a la tramitació d’urgència i
amb subjecció als terminis i normes establerts en el mateix RDL 9/2008 i a la
Resolució del MAP de 9 de desembre de 2008, respectivament.
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Vistos els articles 177 en relació amb el 169 i 181 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals;
Vistos per altra part, els articles 277 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,
93, 94, 96, 99, 122 a 131 i 134 de la Llei 30 /2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic i disposicions concordants;
Atès que l’article 122 de la Llei abans esmentada estableix que els contractes
que celebrin les administracions públiques
s’adjudicaran ordinàriament
utilitzant el procediment obert o el procediment restringit;
Considerant que per la tipologia de l’actuació es considera convenient utilitzar
el procediment obert;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 4/2008, que afecta
el Pressupost Municipal del mateix exercici, es finança amb nous o majors
ingressos no previstos al Pressupost, en els termes següents:
Partides de despeses a habilitar:
Número
6-63-632-05/4.5

Denominació
Adequació de PB d’un edifici municipal
per a ubicar-hi el Casal de Joventut

Import

458.019,00€

Finançament:
Amb nous ingressos no previstos al Pressupost:
Número
7-72-720-00

Denominació
Subvenció MAP Fons Estatal d’Inversió
Obra Casal de Joventut

Import
458.019,00€

2. Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de 15 dies, a
efectes d’examen i de reclamacions.
3. Determinar que un cop transcorregut el tràmit d’informació pública, si no
s’ha presentat cap reclamació, l’expedient esdevindrà aprovat definitivament.
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SEGON:
1. Aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives que ha de regir la
contractació de les obres nomenades “Reforma i adequació de la planta baixa
d’un edifici municipal per a ubicar-hi el Casal de Joventut”, segons projecte
tècnic
redactat per l’arquitecte Sra. Joana Garde Vidal,
mitjançant
procediment obert, amb valoració dels criteris establerts en el mateix plec de
clàusules.
2. Sotmetre’l a informació pública per un termini de deu dies, a efectes
d’examen i de reclamacions.
TERCER: Aprovar l’expedient de contractació de l’obra esmentada i disposar
l’nici de la licitació en els termes següents, si bé aquesta s’ajornarà el temps
que sigui necessari en cas de presentar-se reclamacions contra el plec de
condicions aprovat:
1. Entitat adjudicadora:
Ajuntament de Gandesa.
2. Objecte del contracte:
Execució de les obres de "Reforma i adequació de la planta baixa d’un edifici
municipal per a ubicar-hi el Casal de Joventut”, segons projecte tècnic aprovat per
l’Ajuntament Ple en sessió de data 29.12.2008
3. Lloc d'execució:
c. Germandat, núm. 16, Gandesa.
4. Termini d'execució:
10 mesos, a partir de l'acta de comprovació del replanteig.
5. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
Tramitació: urgent..
Procediment: obert.
Forma: concurs.
6. Pressupost base de licitació, millorable a la baixa:
458.018,75€, IVA vigent inclòs.
7. Classificació del contractista:
Grup C
Subgrup: 2
Categoria: a
8. Garanties:
Provisional: 11.845,31€.
Definitiva: 5% del preu d'adjudicació del contracte.
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9. Obtenció de documentació:
-Ajuntament de Gandesa.
Pl. d'Espanya, núm. 1.
43780-Gandesa.
Tel. 977420022.
Fax. 977421257.
-Copisteria “Copi-Art”
C. Antoni Asens, 17
43740 Móra d’Ebre
Tel 977402229
10. Termini de presentació d'ofertes:
Tretze 13) dies naturals a partir del dia següent al de la publicació del present anunci
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
11. Documentació a presentar:
L'especificada a la clàusula 14ª del plec de condicions que regeix la contractació.
12. Lloc i hora de presentació:
Ajuntament de Gandesa.
Pl. Espanya, núm. 1.
43780-Gandesa.
Àrea de Secretaria.
Horari de 8 a 15 h.
13. Obertura de proposicions:
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.
Dia: L'endemà de finalitzar el període de presentació de proposicions. Si aquest és
dissabte o festiu, el primer dia hàbil següent.
Hora: 13 hores.
14. Despeses dels anuncis:
A càrrec de l'adjudicatari.

10) Aprovació si s’escau,
del plec de clàusules econòmicoadministratives que ha de regir la contractació de les obres de
“Millora d’un sector de l’enllumenat exterior del municipi”,
mitjançant procediment obert,
amb valoració dels criteris
establerts en el mateix plec de clàusules i inici del procediment de
licitació.
L’Ajuntament Ple, en sessió de data 29.12.2008, va acordar sol·licitar a la
Subdelegació del Govern a Tarragona, l’atribució de 538.044,00€, amb càrrec
al Fons Estatal d’Inversions creat pel RDL 9/2008, de 28 de novembre, per a
finançar íntegrament les següents actuacions municipals:
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1. Reforma i adequació de la planta baixa d’un edifici municipal per a ubicar-hi
el Casal de Joventut, amb un pressupost de 458.018,75€
2. Millora d’un sector de l’enllumenat públic exterior del municipi, amb un
pressupost de 80.025,24€.
Per Resolució del Ministeri d’Administracions Públiques de data 14 de gener de
2009, s’ha autoritzat el finançament del projecte d’obres de “Millora d’un
sector de l’enllumenat públic exterior del municipi”, amb l’atribució de l’import
de 80.025,24€ amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
L’atribució d’aquests fons permet habilitar en el Pressupost Municipal vigent el
crèdit necessari per a endegar la licitació de l’obra esmentada.
L’article 5è. del RDL 9/2008, abans esmentat, estableix que els Ajuntaments
han de començar la licitació de les obres abans que transcorri un mes des de
la data d’autorització del finançament dels projectes acceptats.
Les actuacions prèvies a la contractació i el procediment d’adjudicació s’han de
realitzar de conformitat amb el que estableix l’article 96 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, per a la tramitació d’urgència i
amb subjecció als terminis i normes establerts en el mateix RDL 9/2008 i a la
Resolució del MAP de 9 de desembre de 2008, respectivament.
Vistos els articles 177 en relació amb el 169 i 181 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals;
Vistos per altra part, els articles 277 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,
93, 94, 96, 99, 122 a 131 i 134 de la Llei 30 /2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic i disposicions concordants;
Atès que l’article 122 de la Llei abans esmentada estableix que els contractes
que celebrin les administracions públiques
s’adjudicaran ordinàriament
utilitzant el procediment obert o el procediment restringit;
Considerant que per la tipologia de l’actuació es considera convenient utilitzar
el procediment obert;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 4/2008, que afecta
el Pressupost Municipal del mateix exercici, es finança amb nous o majors
ingressos no previstos al Pressupost, en els termes següents:
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Partides de despeses a habilitar:
Número
6-63-633-01/7.2

Denominació
Millora d’un sector de l’enllumenat
públic exterior del municipi

Import

83.026,00€

Finançament:
Amb nous ingressos no previstos al Pressupost:
Número
7-72-720-01

Denominació
Subvenció MAP Fons Estatal d’Inversió
Obra millora de l’enllumenat públic

Import
83.026,00€

2. Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de 15 dies, a
efectes d’examen i de reclamacions.
3. Determinar que un cop transcorregut el tràmit d’informació pública, si no
s’ha presentat cap reclamació, l’expedient esdevindrà aprovat definitivament.
SEGON:
1. Aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives que ha de regir la
contractació de les obres nomenades “Millora d’un sector de l’enllumenat públic
exterior del municipi”, segons projecte tècnic redactat per l’enginyer industrial
Jaume Valls Solé, mitjançant procediment obert, amb valoració dels criteris
establerts en el mateix plec de clàusules.
2. Sotmetre’l a informació pública per un termini de deu dies, a efectes
d’examen i de reclamacions.
TERCER: Aprovar l’expedient de contractació de l’obra esmentada i disposar
l’nici de la licitació en els termes següents, si bé aquesta s’ajornarà el temps
que sigui necessari en cas de presentar-se reclamacions contra el plec de
condicions aprovat:
1. Entitat adjudicadora:
Ajuntament de Gandesa.
2. Objecte del contracte:
Execució de les obres de "Millora d’un sector de l’enllumenat públic exterior del
municipi”, segons projecte tècnic aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió de data
29.12.2008
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3. Lloc d'execució:
Diversos carrers del nucli urbà de Gandesa.
4. Termini d'execució:
6 mesos, a partir de l'acta de comprovació del replanteig.
5. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
Tramitació: urgent..
Procediment: obert.
Forma: concurs.
6. Pressupost base de licitació, millorable a la baixa:
80.025,24€, IVA vigent inclòs.
7. Classificació del contractista:
No se’n demana.
8. Garanties:
Provisional: 2.069,61€.
Definitiva: 5% del preu d'adjudicació del contracte.
9. Obtenció de documentació:
-Ajuntament de Gandesa.
Pl. d'Espanya, núm. 1.
43780-Gandesa.
Tel. 977420022.
Fax. 977421257.
-Copisteria “Copi-Art”
C. Antoni Asens, 17
43740 Móra d’Ebre
Tel 977402229
10. Termini de presentació d'ofertes:
Tretze 13) dies naturals a partir del dia següent al de la publicació del present anunci
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
11. Documentació a presentar:
L'especificada a la clàusula 14ª del plec de condicions que regeix la contractació.
12. Lloc i hora de presentació:
Ajuntament de Gandesa.
Pl. Espanya, núm. 1.
43780-Gandesa.
Àrea de Secretaria.
Horari de 8 a 15 h.
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13. Obertura de proposicions:
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.
Dia: L'endemà de finalitzar el període de presentació de proposicions. Si aquest és
dissabte o festiu, el primer dia hàbil següent.
Hora: 13 hores.
14. Despeses dels anuncis:
A càrrec de l'adjudicatari.

11) Sol·licituds de llicència municipal d’activitat.
Sol·licitud del Sr. Josep Gavaldá Melich, de canvi de titularitat d’una llicència
d’activitat, (Exp. 1/2009).
El Sr. Josep Gavaldà Melich ha sol·licitat autorització per a canviar la titularitat
de la llicència municipal d’activitat de bar, emplaçada a l’av. Catalunya, núm.
8, de Gandesa, segons consta a l'expedient a dalt referenciat.
L'activitat en qüestió està inclosa en l’annex III, Codi 12, Subcodi 35b, 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, subjecte al règim de comunicació.
La llicència consta actualment a nom dels Srs. Rosendo Pedrola Costal i
Presentación Quesada Fernández, segons acord de l’Ajuntament Ple de data
1.02.2007, pel qual se’ls hi va atorgar llicència ambiental, un cop tramitat
l’expedient en els termes establerts al Decret 136/1999 abans esmentat.
Els actuals titulars han manifestat el seu consentiment en transmetre la llicència
en favor del peticionari;
Atès que l’acta de comprovació de l’activitat
s’ha formalitzat en data
26.01.2009 pel Tècnic Municipal i ha estat de caràcter favorable;
Fets avinents els informes favorables emesos al respecte pel Tècnic Municipal i
pel Cap Local de Sanitat, respectivament;
Vist l’article 86 del Decret 179/1995, 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i disposicions
concordants;
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L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Sr. Josep Gavaldà Melich, autorització municipal per a
què consti al seu nom la llicència ambiental de l’activitat de bar, emplaçada a
l’av. Catalunya, núm. 8, de Gandesa, de conformitat amb la documentació
obrant a l’expedient 1/2009, amb les condicions següents:
.-S’hauran de complir les condicions imposades a la llicència ambiental de
l’activitat de referència, atorgada per acord de l’Ajuntament Ple de data
1.02.2007.
1. L'aforament màxim del local serà de 49 persones.
2. 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 què les instal·lacions i l'activitat
s'ajusten al projecte presentat i a la llicència atorgada.
SEGON: Determinar que la present autorització s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer el titular de
l’autorització atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals aplicables.
Sol·licitud de llicència municipal per
perillosos.

la tinença

i conducció de gossos

La Sra. Mª Fontcalda Blanch Solé ha sol·licitat llicència administrativa per a la
tinença i conducció d'un gos de raça "American Stafordshire", aportant a
l'Ajuntament la documentació legalment exigida, la qual obra a l'expedient de
la seva raó, núm. 9/2008.
La Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos , regula la tinença d'aquests animals a fi de garantir la
seguretat dels ciutadans i la dels altres animals.
Per altra part, la Llei
50/1999, de 23 de desembre, estableix el règim jurídic de la tinença d'animals
potencialment perillosos.
El Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei
50/1999 abans esmentada, atorga la consideració de gossos potencialment
perillosos els que pertanyin a les races relacionades a l'annex 1, entre les
quals hi ha la raça dels gossos "American Stafordshire". Aquest
precepte
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estableix tanmateix els requisits mínims necessaris per obtenir la llicència
administrativa que habilita les persones que en són titulars per a la tinença
d'animals potencialment perillosos i fixa les mesures mínimes de seguretat
exigibles per a la seva tinença.
Per altra part, el Decret 170/2002, d'11 de juny, del Conseller de Medi Ambient
de la Generalitat, dicta normes relatives al règim jurídic de la tinença de
gossos potencialment perillosos, aplicables a Catalunya.
Atès que la peticionària de la llicència ha aportat a l'Ajuntament la
documentació que acredita que compleix els requisits establerts a l'article 3er.
del Decret 170/2002, d'11 de juny, abans esmentat i a la resta de preceptes
legals que també són aplicables;
Atès que és competència de l'Ajuntament atorgar en el seu cas, la llicència
administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos censats en el
municipi, segons estableix el Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual
es regula la identificació i el registre d'animals de companyia;
Havent-se comprovat que el gos objecte de llicència consta inscrit en el
Registre d'Animals de Companyia de l'Ajuntament de Gandesa;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Atorgar a la Sra. Maria Fontcalda Blanch Solé,
llicència
administrativa per a la tinença d'un gos de raça "American Stafordshire",
nascut en data 2.05.2008, identificat amb el micro xip núm. 938000000335026,
inscrit en el Registre Censal d'Animals de Companyia amb el núm. 132.
SEGON: Determinar que la present llicència es registra a l'Ajuntament amb el
núm. 9 i serà vàlida fins el dia 28.01.2014.
TERCER: Determinar tanmateix que la llicència s'entén atorgada salvant el
dret de propietat i sens perjudici del de tercers i que aquesta no podrà ser
invocada per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin
pogut incórrer els seus titulars en l'exercici de llurs activitats.
QUART: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer el titular de la
llicència atorgada, de conformitat amb l'ordenança fiscal aplicable.
12)
Resolució de les al·legacions interposades contra acords de
l’Ajuntament Ple, d’imposició i ordenació de contribucions especials per
obres municipals.
a) Escrit d’al·legacions presentat per la Diputació de Tarragona, per l’acord
d’imposició i ordenació de contribucions especials per les obres de
condicionament del c. Vilalba.
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L’Ajuntament Ple, en sessió de data 1 de febrer de 2007, va aprovar
provisionalment la imposició i ordenació de contribucions especials per les
obres de condicionament del c. Vilalba (Travessia de la Ctra. TV-7231-a de
Gandesa), en els termes que consten al mateix acord.
L’acord es va sotmetre a informació pública durant un termini de trenta dies
mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
núm. 116, de data 19.05.2007 i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial,
respectivament.
Tanmateix es va comunicar als subjectes passius que
consten a l’expedient per ser titulars d’immobles afectats per les obres
esmentades, oferint un termini de trenta dies per a fer les al·legacions que
consideressin convenients.
A la Diputació de Tarragona se li va notificar l’acord esmentat ja que consta
com a titular de l’immoble emplaçat al c. Vilalba, núm. 31, afectat per les obres
a realitzar.
Dins del tràmit d’audiència, la Diputació ha tramès en data 8.01.2009, un
escrit d’al·legacions comunicant que és propietària de l’immoble situat al c.
Vilalba 31, però que en data 30.07.2004 va adjudicar-ne l’ús al Consell
Regulador de la Denominació d’Origen Terra Alta, mitjançant una concessió
demanial, i que és a aquest ens a qui s’han de liquidar les contribucions
especials.
L’article 30.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, determina
que són subjectes passius de les contribucions especials les persones físiques
i jurídiques i les entitats què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, especialment beneficiades per la realització
d’obres per l’establiment o ampliació dels serveis locals que originin l’obligació
de contribuir.
En l’apartat 2ón del mateix article s’estableix que es consideraran persones
especialment beneficiades en les contribucions especials per realització d’obres
o establiment o ampliació de serveis que afectin a béns immobles,
llurs
propietaris.
Considerant que segons els antecedents obrants a les dependències
municipals, consta que la Diputació de Tarragona és titular de l’immoble ubicat
al c. Vilalba, núm. 31, de Gandesa.
Atès que a més a més, la mateixa Diputació així ho ha manifestat al seu escrit
d’al·legacions;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l’abstenció del Grup Municipal CiU i del
Grup Municipal del Partit Popular:
PRIMER:
Desestimar les al·legacions formulades per la Diputació de
Tarragona, contra l’acord de l’Ajuntament Ple de data 1 de febrer de 2007, de
d’imposició i ordenació de contribucions especials per les obres de
condicionament del c. Vilalba, perquè la reclamant és subjecte passiu de les
contribucions especials imposades en quant és propietària de la finca ubicada
al c. Vilalba núm. 31, i per tant, resulta especialment beneficiada per les
obres realitzades, amb independència que hagi cedit l’ús de la finca afectada
a un altre ens.
SEGON: Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, per al seu
coneixement i efectes escaients.
b) Escrit d’al·legacions presentat pels Serveis Territorials del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, per l’acord d’imposició i
ordenació de contribucions especials per les obres d’Urbanització de l’av.
Catalunya, 2a. fase.
L’Ajuntament Ple, en sessió de data 11 de maig de 2006, va aprovar
provisionalment la imposició i ordenació de contribucions especials per les
obres d’Urbanització de l’av. Catalunya, 2a. fase, en els termes que consten al
mateix acord.
L’acord es va sotmetre a informació pública durant un termini de trenta dies
mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
núm. 256, de data 5.11.2008 i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial,
respectivament. Tanmateix es va notificar als subjectes passius que consten
a l’expedient per ser titulars d’immobles afectats per les obres esmentades,
oferint un termini de trenta dies per a fer les al·legacions que consideressin
convenients.
L’acord definitiu juntament amb la liquidació tributària es va notificar als Serveis
Territorials del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat per ser titular de l’Estació d’Autobusos ubicada a l’av. Catalunya,
núm. 39, de Gandesa.
En data 28.11.2008 aqueix Departament ha presentat recurs potestatiu de
reposició fonamentat bàsicament en què l’immoble afectat per les contribucions
especials correspon a l’estació d’autobusos de Gandesa,
de la qual n’és
titular la Generalitat de Catalunya,
assignada al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques. Al mateix recurs manifesta que per Resolució
del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de data
13 d’agost de 1990, es va atorgar a l’Ajuntament de Gandesa la concessió
administrativa per a l’explotació del servei públic de l’Estació d’Autobusos de
Gandesa i que segons informe emès per la Direcció General de Transport
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Terrestre aquesta concessió continua vigent. Manifesta que segons la clàusula
6.6 del plec de condicions jurídiques, econòmiques i administratives que
regeixen la concessió de l’explotació del servei, es determina que aniran a
càrrec del concessionari entre d’altres,
tota mena de tributs i exaccions
imposades per l’Estat, la Generalitat de Catalunya i Corporacions Locals, i
altres institucions de Dret Públic que afectin l’explotació del servei, terrenys i
construccions que constitueixin l’estació d’autobusos i demana la suspensió
de l’execució de la liquidació practicada sense necessitat d’aportar garantia,
que s’anul·li la liquidació practicada i que es rectifiqui el subjecte passiu.
Dels antecedents obrants a l’Ajuntament s’ha constatat que malgrat el temps
transcorregut des de la concessió administrativa atorgada el 3 d’agost de 1990
per l’entrada en funcionament del servei de l’Estació d’Autobusos, encara no
s’ha dut a terme la regularització patrimonial del terrenys en els quals s’ubica
l’estació mitjançant la seva cessió per part de l’Ajuntament a favor de la
Generalitat de Catalunya, per la qual cosa, l’Ajuntament continua sent el
propietari de l’immoble de l’av. Catalunya, 39, afectat per les obres
d’urbanització de l’av. Catalunya, 2a. fase.
L’article 30.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, determina
que són subjectes passius de les contribucions especials les persones físiques
i jurídiques i les entitats què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, especialment beneficiades per la realització
d’obres per l’establiment o ampliació dels serveis locals que originin l’obligació
de contribuir.
En l’apartat 2ón del mateix article s’estableix que es consideraran persones
especialment beneficiades en les contribucions especials per realització d’obres
o establiment o ampliació de serveis que afectin a béns immobles,
llurs
propietaris. Per altra part, estableix que en les contribucions especials per
realització d’obres o establiment o ampliació de serveis a conseqüència
d’explotacions empresarials,
es consideraran persones especialment
beneficades les persones o entitats titulars d’aquestes.
Considerant que segons els antecedents obrants a les dependències
municipals, consta que l’Ajuntament és titular de l’immoble ubicat a l’av.
Catalunya, núm. 39, de Gandesa.
Considerant que les obres d’Urbanització de l’av. Catalunya, 2a. fase, no
s’han efectuat a conseqüència d’explotacions empresarials, si no per a la
millora i ampliació de serveis públics de caràcter local;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Estimar el recurs potestatiu de reposició presentat pels Serveis
Territorials del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat, contra l’acord de l’Ajuntament Ple de data 11 de maig de 2006, de
d’imposició i ordenació de contribucions especials per les obres d’Urbanització
de l’av. Catalunya, fase 2a., perquè el reclamant no és subjecte passiu de les
contribucions especials imposades en quant la propietat de la finca ubicada a
l’av. Catalunya, núm. 39 -Estació d’Autobusos- correspon a l’Ajuntament, el
qual a més a més en té atorgada la concessió i a què per altra part, les obres
realitzades no s’han efectuat a conseqüència d’explotacions empresarials, si
no per a la millora i ampliació de serveis públics de caràcter local, en general.
SEGON: Notificar el present acord als Serveis Territorials del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, per al seu coneixement i
efectes escaients.
13) Aprovació si s’escau, de la rectificació de l’Inventari de Béns
Municipals referit a 31.12.2008.
Segons estableixen els articles 100 i següents del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals,
l’Inventari de bens general de l’Ajuntament s’ha d’actualitzar continuadament,
sens perjudici de la seva rectificació i comprovació. Tot acte administratiu que
generi l’adquisició, alienació, gravamen o qualsevol tipus d’alteració de béns o
del planejament urbanístic que pugui repercutir-hi, s’ha d’anotar a l’Inventari i
correlativament al llibre comptable d’inventaris i balanços.
La rectificació de l’Inventari general s’ha de verificar anualment i s’hi han de
reflectir les incidències de tota mena dels béns i drets durant aquest període.
Atès que correspon a l’Ajuntament Ple
comprovació de l’inventari general;

l’aprovació,

la rectificació i la

Atès que respecte la darrera rectificació de l’inventari de Béns Municipals
referida al 31 de desembre de 2007, aprovada per l’Ajuntament Ple en data 24
de gener de 2008, s’han d’efectuar les anotacions que consten a l’expedient;
Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns Municipals, referida a
31 de desembre de 2007, en els termes següents:
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Variacions en béns immobles:
Altes:
1. Porció de terreny de 161,95 m2 de superfície, segregada de la finca
matriu ubicada al carrer 14, s/núm. de Gandesa, destinada a la
formació del vial públic nomenat carrer 14.
Procedeix de la cessió gratuïta efectuada pel Sr. Antonio Javier Mañà Viña en
favor de l’Ajuntament, acceptada per acord plenari de data 25 d’agost de 2008.
Qualificació jurídica: domini públic, ús públic.
Modificacions en béns immobles:
La Forest Comuns CUP 26 passa a ser qualificada a l’Inventari com a bé de
domini públic, atenent a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Secció primera, apel·lació 791/2008, de data 15 de juliol de 2008.
S’anoten les modificacions indicades pel Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat, respecte les hectàrees de l’aprofitament cinegètic i
també les assenyalades pel Cadastre de Rústica, segons comunicacions
efectuades en dates 15.10.2008 i 22.01.2008, respectivament.
Variacions en béns mobles:
Altes:
-Aprofitament d’aigües superficials procedents del riu Canaletes, TM de
Gandesa, amb destí a abastament. Vall de Navarro, Polígon 17, Parcel·la 1,
TM de Gandesa, Cabal mig equivalent: 7,52 l/s, cabal màxim instantani:
11,29 l/s, volum màxim anual 232.210 m³/any, segons Resolució de
10.07.2008 de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
Obligacions de l'ens local:
-Préstecs per un termini superior a 1 any:

34

1) Crèdit a llarg termini formalitzat amb l'entitat "Caixa d'Estalvis i Pensions
de Barcelona (la Caixa).
Préstec núm. 302.613534-64
Saldo actual préstec a 31.12.2008: 86.638,70€
Tipus d'interès vigent: 5,65%
Amortitzacions: trimestrals.
Venciments pendents a 31.12.08: 9
2)

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

Préstec núm. 309.170420-73
Saldo préstec a 31.12.2008: 300.506,00€
Tipus d’interès vigent:

5,080%

(Interessos subvencionats parcialment per la Diputació de Tarragona).
Destinació. Obra Camp de Futbol (pavimentació amb gespa artificial).
Amortitzacions: anuals.
Venciments pendents a 31.12.2008: 10

SEGON: Trametre una còpia de l’expedient de rectificació de l’Inventari de
Béns Municipals aprovada per l’Ajuntament,
a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre i a la Subdelegació del Govern a
Tarragona, respectivament.
Assumptes de personal:
14) Proposta de la Regidora delegada en matèria de Servei de
Vigilància Municipal sobre cessament d’un Vigilant Municipal
interí en la seva relació amb l’Ajuntament.
En relació a aquest assumpte, el Sr. Alcalde va cedir la paraula a la Tinent
d’Alcalde Sra. Inés Piqué Gabriel, Regidora Municipal que té delegada la
matèria del Servei de Vigilància.
La Regidora Municipal Sra. Inés Piqué va disposar que Secretaria donés
lectura a la seva proposta, obrant a l’expedient i del següent tenor literal:
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“L’Ajuntament Ple, en sessió de data 29 d’octubre de 2008, va acordar
modificar la plantilla de personal municipal per raons de caràcter organitzatiu,
amb la supressió d’una plaça de Vigilant (Auxiliar de la Policia Local).
L’acord es va sotmetre a informació pública durant un termini de 15 dies. Dins
d’aquest termini, el Grup Municipal CiU va presentar a l’Ajuntament un escrit
d’al·legacions, les quals van ser desestimades en la seva totalitat per acord de
l’Ajuntament Ple de data 29 de desembre de 2008.
De conformitat amb els acords plenaris adoptats, actualment hi han en plantilla
només tres places de Vigilants i quatre persones adscrites al servei. Per tant,
cal ajustar el nombre de personal al total places existents a la plantilla, en
aquesta subescala de serveis especials.
Actualment hi ha un funcionari de carrera, Sr. Joan Jaén Oliver, que ocupa
una plaça de Vigilant. Per altra part, estan els Srs. Jaume Blanch Llop, Marc
Arrufat Amades i Fernando Monforte Garrido, que són funcionaris interins i
que ocupen les places de “Vigilants” en virtut d’una Resolució de l’Alcaldia de
data 17 de gener de 2003.
Un cop modificada la plantilla per raons organitzatives, i atenent a la necessitat
d’ajustar el nombre de treballadors a les places existents es proposa al Ple de
la Corporació Municipal acordar el cessament d’un dels tres Vigilants
Municipals interins en la seva relació amb l’Ajuntament.
Es proposa que l’acord s’adopti mitjançant votació secreta, tal com es preveu a
l’article 102.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre. La votació s’efectuaria
mitjançant una papereta amb el nom dels tres vigilants municipals interins. Els
Regidors assenyalaran si s’escau, el nom d’aquell vigilant municipal que
consideren que ha de cessar.”
Un cop finalitzada la lectura de la proposta, el Sr. Alcalde va oferir la paraula
als Srs. Regidors per a debatre-la.
El Regidor Sr. Pere Royo Pedrola, del Grup Municipal CiU, va dir que el seu
Grup no participaria en la votació proposada perquè en el seu moment ja es va
oposar a modificar la plantilla amb la supressió d’una plaça de vigilant.
Per la seva part, la Regidora Sra. Joana Jornet Tomàs, del Grup Municipal del
Partit Popular, va manifestar que ella tampoc no volia participar en la votació
proposada perquè també s’oposava a aquesta proposta de cessament, tal com
va exposar en el seu moment. Va dir que per una part, l’Ajuntament volia
fomentar la contractació de treballadors en atur, i per altra, acomiadava a
personal,
i que això no era lògic. Va manifestar que no era moment
d’acomiadar a ningú i que rebutjava aquesta iniciativa.
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A continuació el Sr. Alcalde va disposar el començament de la votació en els
termes exposats a la proposta transcrita, manifestant que la votació seria
secreta.
Amb aquesta finalitat es va facilitar als Regidors que volien participar en la
votació, la papereta i el sobre corresponent. La papereta contenia el nom dels
tres vigilants municipals interins, Srs. Jaume Blanch Llop, Marc Arrufat
Amades i Fernando Monforte Garrido, amb un requadre al costat de cada nom,
i s’havia d’assenyalar amb una x el nom d’aquell vigilant que es considerés que
havia de cessar.
Un cop efectuada la votació i efectuat l’escrutini, el resultat fou el següent:
-Total de vots emesos: 7
-Total de vots vàlids: 7
-Total de vots nuls:
0
Resultat:
-Fernando Monforte Garrido: 6 vots.
-Vots en blanc: 1
El Sr. Alcalde va anunciar que a la vista del resultat de la votació i un cop
manifestada la voluntat de la Corporació Municipal, es disposaria el
cessament del Vigilant Municipal interí Sr. Fernando Monforte Garrido en la
seva relació amb l’Ajuntament, amb efectes del 28.02.2009.
Assumptes diversos:
15) Assumptes de l’Alcaldia-Presidència:
El Sr. Alcalde va exposar que s’estava treballant en la modificació de les
ordenances fiscals, i que en tot cas, es sotmetria a consideració del Ple en
una pròxima sessió.
ASSUMPTES URGENTS,
NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA I
RATIFICATS COM A TAL PER L’AJUNTAMENT PLE.
A) Determinació de les retribucions que ha de percebre el personal
municipal durant l’exercici 2009.
La Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Presupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2009, estableix en el seu article 22.2 que amb efectes de l’1 de gener de
2009,
les retribucions del personal al servei del sector públic no podran
experimentar un increment global superior al 2 per 100
respecte les
percebudes l’any 2008, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de
comparació, tant pel que fa als efectius de personal com a la seva antiguitat.
El mateix precepte estableix que addicionalment aquest personal
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experimentarà un increment de l’1 per 100, amb repercussió a les pagues del
mes de juny i de desembre.
Atès que a efectes del precepte legal esmentat,
constitueix sector públic;

la Corporació Local

L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Ratificar la urgència d’aquest assumpte i la seva inclusió a l’ordre del
dia.
SEGON: Determinar que amb efectes de l’1 de gener de 2009, les retribucions
del personal municipal experimentaran un increment d’un 2 per 100 respecte
les percebudes l’any 2008, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de
comparació, més un 1 per 100 addicional amb repercussió a les pagues de
juny i de desembre,
en els termes establerts a la Llei 2/2008, de 23 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2009 i a la
Resolució de 2 de gener de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i
Pressupostos, respectivament.
TERCER: Preveure en el Pressupost Municipal de 2009 el crèdit necessari per
assumir les obligacions contretes en matèria de personal.
PREGS I PREGUNTES:
La Regidora Sra. Joana Jornet Tomàs, del Grup Municipal del Partit Popular,
va proposar que durant 3 anys se suprimís l’Impost sobre béns immobles per
tal d’afavorir l’economia de les famílies de Gandesa afectades per la crisi.
El Sr. Alcalde va dir que en un pròxim Ple, ja es portaria una proposta en
matèria d’ordenances fiscals.
No hi van haver cap més prec ni pregunta.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió a un 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-nou de gener de dos mil nou.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,
Miquel Aubà Fleix.
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