ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT
PLE, EN DATA 29 D’OCTUBRE DE 2008.

A Gandesa, sent tres quarts i mig de deu del vespre del dia 29 d’octubre de
2008, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de
Gandesa, sota la presidència del Sr. Alcalde, En Miquel Aubà Fleix, els
Regidors Municipals que tot seguit es relacionen, convocats prèviament per
l'Alcaldia, a fi de celebrar sessió plenària de caràcter ordinari.
-Sr. Manel Vidal Salvadó.
-Sr. Ramón Lluís Vidal.
-Sr. Mateu Aubà Galano.
-Sr. Pere Royo Pedrola.
-Sr. Carles Luz Muñoz.
-Sr. Carles Llarch Amposta.
-Sra. Encarnación García Jurado.
-Sr. Joaquin Pedrola Garde.
-Sra. Joana Jornet Tomàs.
La Regidora Sra. Inés Piqué Gabriel es va incorporar més tard a la sessió.
Assisteix a la sessió, la Sra. Iolanda Sas Laudo, Secretària-Interventora de
l’Ajuntament.
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 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 setembre de 2008.

celebrada

Feta avinent l’acta de la sessió ordinària celebrada per la Corporació Municipal
en data 29 de setembre de 2008;

1

L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en data 29
de setembre de 2008, sense esmenes de cap tipus.
2) Donar compte de la correspondència d’interès municipal.
A continuació, la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal, atenent a
les instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d’un recull de la
correspondència d’interès municipal rebuda darrerament, segons el detall
següent:
a) Escrit de l’Ajuntament de l’Aldea, rebut en data 22.10.2008, comunicant
que el Ple de l’Ajuntament havia aprovat una moció per proposar mesures
urgents de protecció del Delta de l’Ebre.
b) Escrit del Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, rebut en data
22.10.2008, pel qual sol·licita una major implicació dels organismes públics en
la promoció i difusió del productes amb Denominació d’Origen Protegida i
Identificació Geogràfica Protegida elaborats a les Terres de l’Ebre.
c) Escrit del Banc de Sang i Teixits, rebut en data 22.10.2008, agraint la
participació de l’Ajuntament en l’organització de la campanya de donació de
sang celebrada darrerament a Gandesa.
d) Escrit de la Universitat Rovira i Virgili,
rebut en data 22.10.2008,
comunicant que tenen previst organitzar un concert de Nadal a Gandesa, el
dia 14 de desembre de 2008, a les 19:00 a l’Església Arxiprestal.
e) Escrit de la Direcció General de Salut Pública, rebut en data 29.09.2008,
comunicant que durant el curs escolar 2008/2009 s’iniciarà la vacunació
sistemàtica contra el virus del papil·loma humà (VPH) a les alumnes de 6è curs
de primària, que tenen entre 11 i 12 anys.
f) Escrit del Servei d’Ocupació de Catalunya, rebut en data 28.09.2008,
comunicant l’atorgament a l’Ajuntament de sengles subvencions d’imports
9.392,00€ i 20.688,00€,
respectivament, per a finançar els projectes
nomenats “Activitats de promoció turística” i “Manteniment d’infraestructures
municipals”, els quals preveuen la contractació de 3 treballadors en atur, dins
de Plans d’Ocupació 2008/2009.
g) Escrit de la Diputació de Tarragona, rebut en data 9.10.2008, comunicant
que ha transferit a l’Ajuntament l’import de 32.561,88€ corresponent a la
certificació d’obra núm. 6 de la Travessia de la Ctra. de Vilalba 7231a, assolint
així el pagament del 100 per 100 de l’aportació de la Diputació a l’obra, i
donant compliment al conveni formalitzat amb l’Ajuntament per al traspàs de la
carretera.
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h) Escrit del Servei d’Ocupació de Catalunya, rebut en data 8.10.2008,
comunicant que s’ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció per import de
17.561,95€, per la 3a. pròrroga del contracte laboral formalitat amb l’AODL,
Sra. Verònica Esteve Fort
i) Escrit del Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat, rebut en data 7.10.2008, comunicant que l’Ajuntament té inclosa
en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, any 2009, l’actuació nomenada
“Construcció d’un alberg per a temporers”, amb un pressupost de 383.222,15€
i una subvenció de 182.805,94€, dins del Programa Específic de la Diputació
de Tarragona.
j) Escrit de l’Agència de Protecció de la Salut, rebut en data 25.09.2008,
efectuant un requeriment al bar-restaurant del Balneari de la Fontcalda arran de
les inspeccions a l’aigua de consum humà de l’establiment esmentat.
k)
Escrit del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat, rebut en data 14.10.2008, pel qual es tramet en format digital
l’avantprojecte del Pla Territorial Parcial de l’àmbit de les Terres de l’Ebre.
l) Escrit del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la
Generalitat, rebut en data 15.10.2008,
comunicant que s’ha atorgat a
l’Ajuntament un ajut de 1.500,00€ per a la 21a. edició de la Fira del Vi de
Gandesa.
m) Escrit del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat,
rebut en data 15.10.2008, comunicant la modificació dels límits del terreny de
l’àrea privada de caça T-10.234, sent la superfície actual de 1.643,00Ha.
n) Escrit del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat,
rebut en data 22.10.2008, comunicant que per les actuacions que s’hagin de
fer en bases d’aigua naturals i artificials de l’àmbit territorial de les Terres de
l’Ebre, cal sol·licitar informe previ a l’Àrea del Medi Natural.
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
3) Donar compte de les disposicions normatives d’interès general.
A continuació, la Secretària de la Corporació Municipal, atenent a les
instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d’un recull de les
disposicions normatives d’interès general publicades en els butlletins oficials.
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
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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. 197/2008, de data 29.09.2008, per la qual es sol·licita a
l’Institut Català d’Energia una subvenció de 3.529,06€, destinada a finançar
una actuació d’enllumenat de façanes d’edificis públics i privats ja existents,
de notable interès històrico-cultural.
-Resolució núm. 198/2008, de data 29.09.2008, per la qual s’aprova una
memòria valorada per l’obra de recuperació d’una antiga font d’aigua (Font de
Dalt) i es sol·licita a l’Agència Catalana de l’Aigua una subvenció per a realitzarla.
-Resolució núm. 199/2008, de data 30.09.2008, per la qual s’atorguen
gratificacions econòmiques a personal municipal per tasques realitzades fora
de la jornada laboral durant el mes de setembre de 2008.
-Resolució núm. 200/2008, de data 30.09.2008, d’aprovació i ordenació del
pagament d’una factura per import de 906,01€.
-Resolució núm. 201/2008, de data 30.09.2008, d’aprovació dels projectes
nomenats “Manteniment d’infraestructures municipals” i “Activitats de promoció
turística”, els quals preveuen la contractació de treballadors en atur, dins de
Plans d’Ocupació 2008/2009.
-Resolució núm. 202/2008, de data 1.10.2008, d’aprovació i ordenació del
pagament de factures per un import global de 45,50€.
-Resolució núm. 203/2008, de data 3.10.2008, per la qual es contracta
laboralment la Sra. Ma. Dolores Sabaté Benaiges per a la neteja de
dependències municipals, a jornada sencera, contracte temporal i una
retribució mensual bruta de 989,12€.
-Resolució núm. 204/2008, de data 3.10.2008, per la qual s’aprova inicialment
la memòria tècnica valorada de les obres de “Gasificació del municipi de
Gandesa, fase 2a”, redactada pel Tècnic Municipal i amb un pressupost de
contracta de 41.326,58€
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-Resolució núm. 205/2008, de data 10.10.2008, per la qual es sol·licita a
l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre un ajut econòmic
de 1.400,00€ per a la 21a. edició de la Fira del Vi a Gandesa.
-Resolució núm. 206/2008, de data 10.10.2008, per la qual s’adjudica a
l’empresa contractista “Construccions Anna 2005, SL” el contracte d’execució
de les obres de “Gasificació del municipi de Gandesa, fase 2”, per l’import de
41.326,58€, IVA inclòs.
-Resolució núm. 207/2008, de data 10.10.2008, per la qual s’atorga una
gratificació econòmica a personal municipal per tasques realitzades fora de la
jornada laboral durant el període comprès entre l’1 de juliol i el 30 de setembre
de 2008.
-Resolució núm. 208/2008, de data 14.10.2008, per la qual s’atorga a la
Societat de Caçadors de Gandesa una autorització per a realitzar 6 batudes al
porc senglar, dins de la Forest Comuns CUP 26, en període hàbil de caça
2008.
-Resolució núm. 209/2008, de data 14.10.2008, per la qual s’aprova
inicialment el projecte bàsic i d’execució de les obres nomenades “Llar
d’Infants”, redactat per l’arquitecte Sr. Carles Brull Casadó i amb un pressupost
de contracta de 375.159,49€.
-Resolució núm. 210/2008, de data 15.10.2008, per la qual s’aprova i ordena
el pagament de factures de despeses originades per la celebració de les
Festes Majors 2008, per un import global de 29.940,00€.
-Resolució núm. 211/2008, de data 16.10.2008, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 1 de les obres de “Reparació dels camins afectats pels aiguats de
setembre de 2006”, signada pel tècnic director facultatiu de l’obra i d’import
32.683,41€.
-Resolució núm.212/2008, de data 16.10.2008, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 5, de les obres de “Construcció d’un alberg per a treballadors
temporers, fase 1”, signada pel tècnic director facultatiu de l’obra i d’import
7.462,22€.
-Resolució núm. 213/2008, de data 16.10.2008, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 1 de les obres de “Construcció d’un alberg per a treballadors
temporers, fase 2”, signada pel tècnic director facultatiu de l’obra i d’import
38.786,36€.
-Resolució núm. 214/2008, de data 23.10.2008, per la qual es sol·licita al
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat, la
inclusió en el PUOSC-2009 de l’actuació nomenada “Dotació de mobiliari urbà,
equipaments i altres a l’av. Catalunya de Gandesa”.
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-Resolució núm. 215/2008, de data 27.10.2008, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 1 de les obres de gasificació del municipi, fase 2, signada pel
tècnic director facultatiu de l’obra i d’import 31.730,92€.
-Resolució núm. 216/2008, de data 27.10.2008, per la qual es revoquen les
competències delegades als Regidors Srs. Manel Vidal Salvadó i Inés Piqué
Gabriel en matèria de comerç i atenció a la Dona, respectivament, i es
confereixen ambdues delegacions a la Regidora Sra. Encarnación García
Jurado.
-Resolució núm. 217/2008, de data 27.10.2008, per la qual es designa 1er.
Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament la Regidora Sra. Encarnación García Jurado,
en substitució, per renúncia, del Regidor Sr. Jesús Fermín Andrés Molins, i
alhora es determina que la Regidora esmentada també serà membre de la
Junta de Govern Local.
-Resolució núm. 218/2008, de data 27.10.2008, per la qual es convoca al Ple
de la Corporació Municipal per a celebrar sessió ordinària el dia 29 d’octubre de
2008.
L’Ajuntament Ple es va donar per assabentat.
Assumptes d’Hisenda:
5) Aprovació inicial si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit
2/2008, que afecta el Pressupost Municipal del mateix exercici.
El Sr. Alcalde va exposar que l’Ajuntament havia d’assumir determinades
obligacions de despeses per a les quals no hi havia consignació
pressupostària,
originades bàsicament per la reposició del mobiliari urbà
deteriorat per sinistres de trànsit.
Va dir que per aquest motiu proposava al
Ple de la Corporació aprovar un 2ón. expedient de modificació de crèdit que
afectaria al Pressupost Municipal vigent, ascendia a l’import de 6.000,00 i es
finançaria amb nous o majors ingressos sobre els totals previstos.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Vistos els articles 177 en relació amb el 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i 21, 34 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, així
com d’altres disposicions concordants;
Fet avinent l’informe emès per Secretaria-Intervenció, obrant a l’expedient;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 2/2008, que
afecta el Pressupost Municipal del mateix exercici, ascendeix a l’import de
6.000,00€, afecta únicament a despeses d’inversió i es finança amb nous
ingressos sobre els totals previstos al Pressupost en els termes següents:
PARTIDES A SUPLEMENTAR O HABILITAR:
Núm. Partida
Denominació
Import.
__________________________________________________________________

625.03/4.3

Reposició de mobiliari urbà deteriorat per sinistres

6.000,00

____________________________________ _____________________________
SUMA...........................................................................................................6.000,00
TOTAL A SUPLEMENTAR O HABILITAR:...............................................6.000,00_

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

770.02

Indemnitzacions d’empreses asseguradores per sinistres
en vies públiques
6.000,00

TOTAL FINANÇAMENT.............................................................................6.000,00

SEGON: Sotmetre l’expedient de modificació de crèdit aprovat a informació
pública durant un termini de quinze dies,
a efectes d’examen i de
reclamacions, amb el benentès que un cop transcorregut aquest termini sense
haver-n’hi cap, l’expedient es considerarà aprovat definitivament sense
necessitat d’ulterior acord.
TERCER:
Un cop l’expedient esdevingui aprovat amb caràcter definitiu,
trametre’n còpia a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i a la
Delegació Provincial d’Hisenda, respectivament, publicant-ne un resum a
nivell de capítols en el Butlletí Oficial de la Província.
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5) Aprovació inicial si s’escau, de la imposició d’un preu públic per
serveis prestats als usuaris del servei de Biblioteca.
El Sr. Alcalde va exposar que a la nova Biblioteca es podien prestar als lectors
determinats serveis de fotocòpies, connexió a internet i venda de “CD” i
“DVD”. Va dir que en aquest sentit, proposava aprovar un preu públic pels
serveis esmentats, segons les tarifes que obraven a l’expedient.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Vistos els articles 22.2.e) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, articles 15 al 19, 20, i 23 al 27 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, article 178 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya i disposicions concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Aprovar provisionalment l’ordenança fiscal núm. 37, reguladora
del preu públic per serveis prestats als usuaris de la Biblioteca, de conformitat
amb les tarifes següents:
1: Per fotocòpies:
Din A4 b/n:
Din A 4 color:
Din A3 b/n:
Din A3 color:

0,10€
0,50€
0,30€
1,00€

2: Per impressions:
Din A4 b/n:
Din A 4 color:
Din A3 b/n:
Din A3 color:

0,10€
0,50€
0,30€
1,00€

3: Connexions Internet:
Fins a 30 minuts: gratuït.
A partir de 30 minuts, per franges de 15 minuts: 0,20€
4. Venda material:
CDR:
DVD:
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1,00€/u
2,00€/u

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 han, 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 íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i començarà a aplicar-se amb efectes d’aquella data.

En aquest moment, quan són les 22,25h, s’incorpora a la sessió la Regidora
Municipal Sra. Inés Piqué Gabriel.

Assumptes d’Obres Públiques i Urbanisme.
6) Sol·licituds de llicència urbanística.
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;
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;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Atorgar a l’Escola de Capacitació Agrària de Gandesa, amb CIF S4300018-A llicència urbanística per a la rehabilitació de la coberta de l’edifici
existent al c. Assís Garrote, s/núm. de Gandesa, sent la superfície d’actuació
de 535,00 m², de conformitat amb el projecte tècnic aportat pel promotor,
obrant a l’expedient d’obres núm. 161/2008, amb estricta subjecció a les
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació urbanística
vigent.
2. Atorgar a la Sra. Elena Salaet Cervera, llicència urbanística per a la
consolidació parcial de l’edifici existent al c. Miravet, núm. 10, de Gandesa,
afectant els forjats del sostre de la planta baixa (128,92 m²) i de la planta
primera (4,92 m²), respectivament, de conformitat amb el projecte tècnic
aportat pel promotor, obrant a l’expedient d’obres núm. 167/2008, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la
legislació urbanística vigent,
condicionada al compliment de les següents
determinacions:
-Es recomana que la façana de l’edifici sigui de color terrós o similar, a fi que
s’integri en l’entorn d’aquesta zona d’ordenació antiga i tradicional (Clau 1A,
segons les NSSP).
-S’aconsella la conservació de tots els elements arquitectònics, tant de façana
com interiors, que puguin existir a l’edifici objecte d’actuació.
3. Atorgar al Sr. Pedro Fontanet Pradells, llicència urbanística per a la
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat d’una (1) planta, de 99,95 m² de
superfície construïda, a ubicar a la Urbanització Povet de la Plana, parcel·la 9,
de Gandesa, de conformitat amb el projecte tècnic aportat pel promotor,
obrant a l’expedient d’obres núm. 170/2008, amb estricta subjecció a les
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació urbanística
vigent.
SEGON: Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència urbanística i
expedició de documents a practicar al promotor esmentat, de conformitat amb
l’establer a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7, respectivament,
determinant que a la vista de les obres realitzades efectivament i del seu cost
real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la base imposable i practicarà
la liquidació definitiva corresponent.
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TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:

11

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.
Sol·licitud dels Srs. Lluís Antolí Llop i Maria Altadill Maní,
primera ocupació.

de llicència de

Vista la sol·licitud dels Srs. Lluís Antolí Llop i Maria Altadill Mani, de llicència de
primera ocupació de l’habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat a la Urbanització
Povet de la Plana, parcel·la 10, de Gandesa, segons consta a l'expedient
d'obres núm. 163/2008;
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;
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L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar als Srs. Lluís Antolí Llop i Maria Altadill Mani, llicència de
primera ocupació de l’habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat a la Urbanització
Povet de la Plana, parcel·la 10, de Gandesa,
de conformitat amb a
documentació tècnica aportada pels promotors, obrant a l'expedient d'obres
núm. 163/2008.
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 del Sr. Vicent Pueyo Portolés, de pròrroga de la llicència urbanística
atorgada, Exp. 169/2008.
Per acord de l'Ajuntament Ple de data 2 d’agost de 2007 es va atorgar al Sr.
Vicent Pueyo Portolés, llicència municipal per a pintar la façana de l’edifici
existent al c. Vilalba, núm. 29, de Gandesa, amb plena subjecció a les
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la legislació urbanística
vigent i amb les condicions establertes a la mateixa llicència, segons
l’expedient d’obres 181/2006.
En data 20 d’octubre de 2008, el titular de la llicència urbanística ha sol·licitat a
l'Ajuntament l'atorgament d'una pròrroga al termini establert a la llicència per
iniciar les obres perquè per motius aliens a la seva voluntat encara no les ha
pogut iniciar.
L'article 23.1 de les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa estableix
que les llicències caduquen als dotze mesos del seu atorgament si no s'han
iniciat les obres o activitats autoritzades. Esgotat aquest termini, 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.
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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 per acord plenari de data 2 d’agost de 2007.
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. 5134 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: Estimar la petició del Sr. Vicenç Pueyo Portolés i prorrogar per sis
(6) mesos més, i fins el dia 1 de febrer de 2009, el termini per a iniciar les
obres emparades en la llicència urbanística atorgada a l'interessat per acord
de l'Ajuntament Ple de data 2 d’agost de 2007,
per a pintar la façana de
l’edifici existent al c. Vilalba, núm. 29, de Gandesa, de conformitat amb
l'expedient d'obres núm. 181/2006, amb plena subjecció a la legislació
urbanística i a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi.
SEGON: Determinar que:
1. La vigència de la pròrroga de la llicència per iniciar les obres s'extingirà
definitivament el dia 1 de febrer de 2009. Transcorregut aquest termini si no
s’han començat les obres, s’haurà de sol·licitar novament llicència.
2. Les obres hauran d'ajustar-se a les condicions imposades a la llicència
urbanística objecte de pròrroga, principalment pel que fa a l’obtenció prèvia del
permís de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat.
3. S’aconsella que l’edifici es pinti amb colors que s’integrin dins l’entorn on
està ubicat, preferentment amb colors terrosos.
TERCER: Aprovar la liquidació de la taxa municipal devengada per la pròrroga
atorgada.
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Sol·licituds d’autorització per a connectar a la xarxa municipal d’abastament
d’aigua potable:
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-les-hi autorització per a la 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

160/2008

Elena Salaet Cervera

C. Miravet, 10, baixos

162/2008

Joan Ma Ferrer Figueras

C. Vilalba, 6

166/2008

Sònia Monforte i
Francisco Puey

Urbanit. Povet de la
Plana, parcel·la 29

2. Determinar que les llicències s’atorguen condicionades al compliment de
les següents determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar, aniran a càrrec dels peticionaris.
-Els promotors hauran de deixar en bon estat el paviment del carrer i les
voreres.
SEGON: Determinar tanmateix, que les llicències s’entenen atorgades salvat
el dret de propietat i sense perjudici dels de tercers i no podran ser invocades
per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut
incórrer els beneficiaris en l’exercici de llurs activitats.
TERCER: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els promotors
abans esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l’ordenança fiscal aplicable.
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QUART: Deixar damunt la taula, pendent de resolució,
fins a disposar de
més informes tècnics, la sol·licitud de la Sra. Rosa Saun Ceuma, d’autorització
per a connectar a la xarxa municipal d’abastament d’aigua per una finca rústica
emplaçada en el Polígon 22, Parcel·la 61, TM de Gandesa (Exp. d’obres
164/08).
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-les-hi 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

Nom peticionari

Emplaçament

160/2008

Elena Salaet Cervera

C. Miravet, 10, baixos

162/2008

Joan Ma Ferrer Figueras

C. Vilalba, 6

166/2008

Sònia Monforte i
Francisco Puey

Urbanit. Povet de la
Plana, parcel·la 29

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 definitiva si s’escau, del projecte d’urbanització de
l’accés al Polígon Industrial “la Plana” des de la carretera C-43 de
Gandesa, redactat per l’INCASOL.
L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada en data 21.02.2008, va
aprovar inicialment el projecte d’urbanització de l’accés al Polígon Industrial “la
Plana”, des de la carretera C-43, de Gandesa, redactat per l’Institut Català
del Sòl (INCASOL), Codi 02211070 i amb un pressupost de contracte de
721.704,97€.
Posteriorment, en sessió de data 24.04.2008, l’Ajuntament Ple va aprovar el
conveni urbanístic tramès també per l’INCASOL, per a l’execució de les obres
previstes en el projecte aprovat i el desenvolupament del sector industrial la
Plana.
De conformitat amb el que determinen els articles 87.6 en relació amb el 113.2
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Urbanisme, l’Ajuntament va sotmetre el projecte i el conveni aprovats
a informació pública per un termini d’un mes, mitjançant edictes publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 139 de data 14.06.2008,
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5.156, de data
19.06.2008, en el Diari el Punt de data 7.07.2008 i en el tauler d’anuncis de la
Casa Consistorial, respectivament.
Per altra part, es va acordar demanar informe als organismes públics afectats
per raó de llurs competències sectorials, establint un termini d’un mes perquè
les empreses de subministrament de serveis afectades es pronunciïn sobre el
projecte aprovat.
Durant el tràmit d’informació pública del projecte i del conveni urbanístic
aprovats no va presentar-se cap tipus de reclamació o al·legació.
D’altra part, als informes emesos pels organismes públics afectats per raó de
llurs competències sectorials, són de caràcter favorable o favorable amb
condicions.
Pel que fa a les empreses de subministrament de serveis afectades, no s’han
pronunciat sobre el projecte aprovat.
Feta avinent la documentació administrativa obrant a l’expedient i de
conformitat amb el preceptes legals abans esmentats i l’article 22.2.c) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb el vot en contra del Grup Municipal CiU:
PRIMER:
Aprovar definitivament el projecte d’urbanització de l’accés al
Polígon Industrial “la Plana” des de la carretera C-43 de Gandesa, redactat
per l’Institut Català del Sòl, Codi 02211070 i amb un pressupost de contracta
de 721.704,97€, amb la imposició de les següents condicions:
Condicions específiques:
1. Les illetes s’hauran de formigonar tret dels últims cinc (5) cm que es
reompliran amb material procedent de triturat de bòvila i no pas
hidrosembrades com proposa el projecte.
2. El pendent de l’accés, en cap cas, produirà una aportació d’aigües pluvials
a la carretera.
3. La senyalització s’adequarà a la normativa de “Manual de Senyalització
Interurbana” del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i a
demés haurà de tenir continuïtat amb les mencions de la senyalització
d’orientació pròpia de la carretera C-43.
4. Un cop s’hagi aprovat per la Comissió d’Urbanisme, cal que es lliuri una
còpia de la documentació gràfica definitivament aprovada, de la part del
planejament que afecti a les competències del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques en matèria viària, al Servei Territorial de Mobilitat
de Terres de l’Ebre.
Prèviament a l’execució de qualsevol obra/actuació sobre que té competència
el Departament esmentat,
s’ha de demanar la preceptiva autorització al
Servei de Mobilitat de Terres de l’Ebre, d’acord amb allò que disposa l’article
33 de la Llei 7/1993, de Carreteres.
Mesures correctores i/o preventives:
1. Ocupació dels sòl.
● Per tal d’evitar afeccions innecessàries, s’haurà de delimitar sobre el terreny
l’espai a ocupar pel projecte d’obra i les superfícies destinades a ocupacions
temporals i accessos.
● Les activitats auxiliars d’obra hauran de localitzar-se en les àrees de menor
valor edafològic i fora dels àmbits sensibles. Així mateix caldrà garantir la
restauració posterior un cop finalitzades les obres.
● Pel que fa al moviment de terres que es pugui generar s’ha de preveure que
el material excavat es reutilitzi per a possibles actuacions posteriors així com a
material natural per anivellar zones.
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● A més, quan no sigui possible la reutilització del material extret o és
necessari una aportació de terres de préstec, s’haurà d’elaborar un pla de
gestió de terres que permeti gestionar els aplecs temporals i controlar i
verificar la legalitat tant de la destinació dels sobrants com de l’origen dels
materials externs.
2. Contaminació ambiental, lumínica i acústica.
● Durant la fase de construcció s’hauran de mantenir humides les superfícies
exposades i delimitar les zones de pas dels vehicles per tal de mitigar els
efectes dels moviments de terra i de la circulació dels vehicles de l’obra que
provocaran una generació de pols considerable.
● Cal considerar l’impacte lumínic general per les instal·lacions d’enllumenat
del projecte i, per tant, les característiques de la infraestructura lumínica
hauran de complir les limitacions i prohibicions establertes en l’article 6 i
següents de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i, així mateix, hauran
d’adaptar-se al règim regulador establert en el Decret 82/2005, de 3 de maig, i
els seus annexos, utilitzant un enllumenament de baix consum, preferentment
làmpades de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) i de baixa pressió (VSBP),
etc.
● Finalment, si el municipi de Gandesa disposa del mapa de capacitat
acústica previst en l’article 9 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica, s’hauran de preveure mesures per reduir
l’impacte acústic generat per l’execució del projecte.
3. Residus.
●
Caldrà classificar els residus que es generin i assegurar l’adequat
tractament posterior d’acord amb la Llei 6/1993, de 15 de juliol,
reguladora
dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny.
4. Paisatge.
● Durant la fase constructiva, per tal de preservar el sòl i el paisatge s’hauran
de realitzar les operacions de restauració-integració paisatgística
simultàniament a les operacions d’obra.
SEGON: Notificar el present acord a l’Institut Català del Sòl,
coneixement i efectes escaients.

per al seu

TERCER:
Donar trasllat del present acord a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, trametent-li una còpia diligenciada del
projecte aprovat, al Departament de Medi Ambient i Habitatge i al de Política
Territorial i Obres Públiques, respectivament.
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9) Aprovació si s’escau, de l’acceptació d’ajut i normativa del Pla
Únic d’obres i Serveis de Catalunya, anualitat de 2009.
La Comissió de Cooperació Local de Catalunya en sessió de data 30 de juny
de 2008, va aprovar la proposta de planificació del Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya pel quinquenni 2008-2012, en la qual consten les obres i
actuacions del municipi que s’hi han inclòs.
Al mateix acord s’efectua la formulació definitiva del PUOSC de l’any 2008,
la qual referida al municipi de Gandesa, hi consta inclosa l’actuació següent:
-Any: 2008
-Programa: General.
-Títol de l’actuació: Pavimentació i serveis del carrer Pavia.
-Pressupost:
205.722,24€
-Subvenció PUOSC: 144.005,56€
Vistes les Bases d’Execució del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, per
al quinquenni esmentat, publicades en el DOGC núm. 5.129, de data
13.05.2008;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar
l’obra descrita i també la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
SEGON:
Considerar garantida la capacitat de l’Ajuntament
administrativa i tècnica perquè les obres s’executin amb normalitat.

de gestió

TERCER: Designar director facultatiu de l’obra el Sr. Rafael Cabré Villalobos,
enginyer industrial autor del projecte tècnic.
QUART:
Assumir el compromís de solucionar a càrrec exclusiu de
l’Ajuntament, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres
o durant la seva execució.
CINQUÈ: Determinar que l’Ajuntament disposa en ferm dels terrenys i dels
serveis, així com també de les autoritzacions i concessions administratives
necessàries per a l’inici i execució de l’actuació, així com la seva posada en
servei.
SISÈ: Determinar tanmateix, que a la partida pressupostària de l’estat de
despeses,
núm. 6.61.610.01/5.1 del Pressupost Municipal vigent, hi ha
consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació.
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10) Aprovació si s’escau,
del plec de clàusules econòmicoadministratives que ha de regir la contractació de les obres de
“Construcció de l’Arxiu Comarcal de Gandesa”, pel sistema de
concurs públic, procediment obert.
L’Ajuntament Ple, en sessió de data 31 de juliol de 2008, va aprovar el
projecte tècnic de l’obra titulada “Construcció de l’Arxiu Comarcal de la
Terra Alta,
a Gandesa”,
el qual té un pressupost de contracta
d’1.381.769,00€, IVA vigent inclòs.
Es tracta d’una inversió finançada integrament pel Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, amb el qual s’ha formalitzat un conveni de
col·laboració, a fi de consolidar el finançament de la inversió esmentada.
L’Ajuntament ha previst a la partida núm. 6.62.622.01/4.5 de l’estat de
despeses del Pressupost Municipal el crèdit necessari per a endegar la
contractació de l’obra de referència.
Vistos 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, 98, 99, 122 a 131 i 134 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic i disposicions concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Aprovar inicialment el plec de clàusules econòmicoadministratives que ha de regir la contractació de les obres de “Construcció
de l’Arxiu Comarcal de Gandesa”,
pel sistema de concurs púbic,
procediment obert.
SEGON:
Sotmetre’l a informació pública per un termini de vint dies a
efectes d’examen i de reclamacions.
TERCER: Trametre’n un exemplar a la Direcció General d’Arxius de la
Generalitat, perquè emeti si s’escau, l’informe corresponent.
Assumptes de Governació:
11) Sol·licituds de llicències d’activitat.
-Sol·licitud de llicència ambiental del Sr. Antonio J. Bosch Segura, per
una explotació ramadera ja existent. Exp. 1/2004.El Sr. Antonio Bosch Segura és titular d’una explotació ramadera de 15.400
gallines de posta ja existent, emplaçada al Polígon 21, Parcel·les 11 i 12,
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TM de Gandesa,
ambiental.

i ha demanat a l’Ajuntament la corresponent llicència

De conformitat amb el que estableix el Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual
es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de
les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, l’activitat de referència
s’ha d’adequar a la normativa mediambiental actualment vigent, seguint el
procediment d’avaluació ambiental.
Es tracta d'una activitat inclosa a l'annex II.1, Apartat 11, Subapartat 1a) 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, modificat pel Decret 143/2003, de 10 de juny,
sotmesa al règim de llicència ambiental.
De conformitat amb el que determina l’article 71.1b) del Decret 136/1999, de
18 de maig, l'Ajuntament ha tramès a la Delegació Territorial de Medi Ambient
de la Generalitat una còpia de la documentació tècnica i administrativa obrant a
l’expedient, a fi que informi sobre la seva suficiència i idoneïtat i perquè al
mateix temps, la Ponència Ambiental informi també sobre els aspectes de la
seva competència en el procés d'avaluació ambiental de l'activitat de referència
i obtenció de la llicència ambiental corresponent.
En data 15.05.2008, l’OGAU ha elaborat un informe integrat relatiu a la petició
de llicència ambiental de l’explotació avícola del Sr. Antonio Bosch Segura, de
caràcter favorable, si bé condicionat al compliment de les condicions que
s’estableixen al mateix informe per al funcionament de l’activitat.
En compliment del que determina l'article 71.1.c) del Decret 136/1999, de 18 de
maig, la sol·licitud de llicència ambiental de referència s’ha sotmès al tràmit
d'informació pública i veïnal durant un termini de vint (20) dies, durant el qual
no s’ha presentat cap tipus de reclamació.
De conformitat amb el que estableix l’article 5.2d) del Decret 50/2005, de 29 de
març, l’Ajuntament Ple, en sessió de data 31 de juliol de 2008 va formular la
proposta de resolució de l’expedient d’activitat 1/2004, en el sentit d’atorgar al
Sr. Antoni Bosch Segura la llicència ambiental sol·licitada, amb les condicions
que consten a la mateixa proposta.
La proposta de resolució es va comunicar a l’OGAU 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;
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Atenent al que disposa l’article 5.2 f) i g) del Decret 50/2005, de 29 de març,
pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés
d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, abans
esmentat;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Sr. Antonio J. Bosch Segura llicència ambiental per una
explotació ramadera de 15.400 gallines de posta ja existent, emplaçada al
Polígon 21, Parcel·les 11 i 12, Terme Municipal de Gandesa, subjecte al
compliment de les següents determinacions (Exp. d’activitat 172004);
Es fixen les següents condicions per el funcionament de l’activitat:

1. CONDICIONS PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT

1.1.1 Condicions addicionals al programa de correccions per a l’exercici
de l’activitat.
•
•

•

Ampliar la capacitat d’emmagatzematge de fems d’acord amb el programa de
correccions presentat.
Aportar superfície agrària addicional per poder gestionar de l’ordre de 1.824 kg
de nitrogen. Aquesta aportació de base agrícola addicional pot substituir-se per
la presentació, degudament documentada, de propostes alternatives de gestió,
com ara la gestió fora del marc de l’explotació agrària, o qualsevol altre sistema
que permeti una correcta gestió de les dejeccions.
S’haurà d’aportar la documentació explicativa i demostrativa de les mesures de
bioseguretat que s’han adoptat per evitar la difusió de malalties, ja que hi ha
explotacions avícoles a menys de 1000 metres.

1.1.2 Condicions addicionals de gestió per a l’exercici de l’activitat
Gestió d’aigües residuals
•
•
•
•
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Les aigües sanitàries i de neteja s’han de gestionar amb les dejeccions
ramaderes.
No s’autoritza cap abocament d’aigües residuals.
L’explotació haurà d’adoptar les mesures necessàries per tal que les aigües
pluvials no entrin en contacte amb elements contaminants (fems, deixalles,
pinsos, dejeccions, etc. ) i pugui efectuar el medi hídric.
En que cas l’activitat es trobi en zona de policia, caldrà que disposi de la
corresponent autorització.

•

En cas que l’establiment s’abasteixi d’aigua procedent de fonts pròpies haurà
d’acreditar la inscripció de l’aprofitament al Registre d’Aigües, i si no es
disposa de la corresponent autorització, haurà de sol·licitar-ne el dret, d’acord
amb l’article 52 i concordants del tex refós de la Llei d’Aigües, aprovada pel
Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

Gestió de les dejeccions ramaderes
•

•
•

•
•

•

•
-

•
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Les instal·lacions per a l’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes han de
ser estanques, de tal manera que el seu contingut no pugui sortir de l’interior, i
han d’estar construïdes de tal forma que s’eviti l’entrada de les aigües pluvials
netes, d’escolament superficial.
La neteja de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d’aigua
utilitzada i la freqüència permetin reduir la quantitat d’aigües brutes generades.
Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l’activitat, les
aigües de neteja de les edificacions, i les aigües residuals sanitàries, s’hauran
d’aconduir fins als sistema d’emmagatzematge de les dejeccions ramaders (el
dimensionament del qual haurà de contemplar l’entrada d’aquestes aigües).
S’adoptaran les mesures de seguretat adients per tal d’evitar vessaments
accidentals durant les operacions d’extracció de les dejeccions i de les aigües
residuals dels sistemes d’emmagatzematge.
En el cas que la capacitat de bestiar per la qual s’atorga la llicència ambiental i la
capacitat que consta al Llibre d’Explotació Ramadera (LER) no coincideixen, el
titular de l’explotació ramadera haurà de presentar a l’oficina comarcal
corresponent la llicència ambiental, en el termini de 15 dies des de la data de
recepció de la mateixa, per tal d’adequar el LER a la capacitat de bestiar que
figura a la llicència ambiental.
L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes en zona no vulnerable es farà
respectant al màxim les recomanacions del Codi de bones pràctiques agràries en
relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d’octubre de 1998, DOGC núm. 2761, de 9
de novembre de 1998).
L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes en zona no vulnerable no
s’efectuarà en els següents casos:
A menys de 50 m d’una captació d’aigua destinada al consum humà.
En parcel·les amb més d’un 15% de pendent local.
En situacions climatològiques adverses; en cas de precipitacions o risc de
precipitacions, en situacions de gelada i si el terreny està entollat o cobert de
neu.
Distàncies mínimes a respectar sense aplicació de dejeccions ramaderes.
Cursos d’aigua naturals i grans masses d’aigua definits en la cartografia
1:250.000, versió 3 (any 1998) de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC):

o Pendent general ≤10%
 Injectats o aplicats arran de terra: 15 m
 Aplicats d’altres maneres: 35 m
o Pendent general > 10%
 Injectats o aplicats arran de terra: 25 m
 Aplicats d’altres maneres: 50 m
•

Altres cursos d’aigua naturals:

o Pendent general ≤10%
 Injectats o aplicats arran de terra: 5 m *
 Aplicats d’altres maneres: 10 m *
o Pendent general > 10%
 Injectats o aplicats arran de terra: 10 m *
 Aplicats d’altres maneres: 25 m *
* Si hi ha presència de banda de vegetació arbustiva o arbòria contínua les distàncies
anteriors es redueixen en un 50%.
•

Altres cursos d’aigua artificials (canals, sèquies, desaigües, etc):




Injectats o aplicats arran de terra: 1 m
Aplicats d’altres maneres: 2 m

En tots els casos la distància es mesura des de la vora de la llera del curs d’aigua.
-

Aquestes distàncies no es tindran en compte si l’aplicació de dejeccions
ramaders es fa manualment (horts familiars, etc).

•

En cas que s’utilitzin terres per a la pastura del bestiar cal establir la càrrega
ramadera en funció de la productivitat, i la gestió que es faci d’aquest bestiar ha
d’assegurar que no es malmetrà el sòl (problemes d’erosió, compactació, etc.)
per la qual cosa caldrà distribuir adequadament el bestiar en els diferents sectors
o zones, i fer una rotació, si n’hi ha, dels abeuradors i punts de menjar. En casos
en què la càrrega ramadera sigui molt elevada caldrà establir un pla específic.
El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin
necessàries per a la correcta gestió de les dejeccions ramaderes, especialment
davant situacions imprevistes o excepcionals.
En cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions, caldrà atenir-se al que
es disposa als apartats 5, 6, i 7 de l’article 4 del Decret 220/2001, d’1 d’agost,
modificat pel Decret 50/2005, de 29 de març.

•
•
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•

El titular de l’explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió
de les dejeccions ramaderes, que es pot obtenir a les Oficines Comarcals del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca o bé a la pàgina web:
http://www.gencat.net/darp/c/ramader/dejecram/dejec07.htm.

Bioseguretat
L’explotació haurà de complir en tot moment amb les mesures de bioseguretat
establertes per la legislació vigent per evitar la difusió de malalties.
Gestió d’animals morts
La gestió s’efectuarà mitjançant un gestor autoritzat, tenint en compte les següents
condicions:
•
•
•
•
•

El contenidor haurà d’estar tapat.
El contenidor s’haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de
recollida.
El contenidor i el seu entorn s’haurà de mantenir en bones condicions de
neteja i desinfecció.
En produir-se una baixa caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima
brevetat possible.
En el cas d’existència de fossa de cadàvers fora d’ús, la gestió dels animals
morts no es podrà efectuar mitjançant aquesta, d’acord amb el Reglament
1774/2002 en el qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als
subproductes animals no destinats al consum humà.

Gestió dels residus agroquímics
•
•
•

L’emmagatzematge dels residus agroquímics s’efectuarà en recipients
tancats.
El temps màxim d’emmagatzematge d’aquests residus no superarà els sis
mesos.
La gestió d’aquests residus es realitzarà mitjançant gestors de residus
autoritzats o bé, per la seva recollida, es podran utilitzar els serveis
d’associacions o de distribuïdors de productes zoosanitaris.

1.2 MESURES DE CONTROL
Atenent a la seva classificació a l’annex II.1 del Decret 143/2003, de 10 de juny, de
modificació 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 dur a terme els controls que
s’estableixen a continuació i en els terminis que s’especifiquen:
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CONTROL ESPECÍFIC: en el termini de 8 mesos des de la data de concessió de la
llicència per verificar que s’han dut a terme les mesures correctores proposades en el
programa de correcció presentat i les addicionals fixades en l’apartat 1.1 de l’annex I
d’aquest informe i que es detallen a continuació:
•
•

•

Construcció d’un femer, d’acord amb la documentació presentada en el
programa de correccions, de 550 m3 per assolir l’autonomia d’emmagatzematge
segons els criteris establerts pel DAAR.
Aportar superfície agrària addicional per poder gestionar de l’ordre de 1.824 kg
de nitrogen. Aqueta aportació de base agrícola addicional pot substituir-se per la
presentació, degudament documentada, de propostes alternatives de gestió, com
ara la gestió fora del marc de l’explotació agrària, o qualsevol altre sistema que
permeti una correcta gestió de les dejeccions.
Aportació de la documentació explicativa i demostrativa de les mesures de
bioseguretat que s’han adoptat per evitar la difusió de malalties, ja que hi ha
explotacions avícoles a menys de 1000 metres.

CONTROL PERIÒDIC: Cada quatre anys, 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 139/1999.
Amb anterioritat a la seva actuació, l’entitat que dugui a terme el control ho haurà de
notificar a aquesta OGAU als efectes de comunicació oportuns.
A més, seran objecte dels controls periòdics totes les determinacions fixades en la
llicència ambiental, i concretament:
-

-

-
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La disponibilitat i vigència del contracte o pòlissa d’assegurança per la recollida
i tractament dels animals morts.
En el cas d’existència de fossa de cadàvers, que estigui fora d’ús.
Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de
residus agroquímics i d’animals morts, són les previstes i es troben en bon estat
d’ús.
El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge de
residus.
El correcte estat de manteniment i funcionament dels sistema
d’emmagatzematge de les dejeccions i si s’escau, del sistema de tractament de
les dejeccions.
El llibre de gestió de es dejeccions ramaderes degudament complimentat.
En cas que es realitzi reducció de nitrogen per alimentació, cal disposar de les
factures de pinso adquirit i documentació acreditativa.
El que li sigui d’aplicació segons la normativa vigent referent a aspectes
mediambientals en el moment d’aquest control.

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 l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Sol·licitud del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
24/2007).

(Exp.

El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya va sol·licitar a
l’Ajuntament llicència ambiental per la Comissaria de la Policia de la
Generalitat-Mossos d’Esquadra, a ubicar al carrer Tretze, cantonada carrer
Manel Bardí Gil i carrer Pau Casals, a Gandesa, segons consta a l'expedient
d'activitat núm. 24/2007.
Segons l'informe emès pel Tècnic Municipal, l'activitat de referència està
inclosa a l'annex II.2, Codi 12.51, “Qualsevol altra activitat o instal·lació amb
incidència ambiental no inclosa en l’annex I o en l’annex III" 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 la modificació
puntual 1/2006 de les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa,
aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres
de l’Ebre, en sessió de data 6 de novembre de 2006.
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 i alhora, que informés sobre l’activitat de referència en tots aquells
aspectes que són de la seva competència, dins del tràmit d’avaluació
ambiental de l’activitat a establir.
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En data 18 d’abril 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.
Per la seva part, el Cap Local de Sanitat també va emetre un informe favorable
sobre l'activitat a establir.
De conformitat amb el que estableix l’article 47 del Decret 136/1999, de 18 de
maig, abans esmentat, l’Ajuntament Ple, en sessió de data 29 de maig de
2008, va formular la proposta de resolució de l'expedient d'activitat núm. 24/07
en el sentit d’atorgar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya la
llicència ambiental sol·licitada, amb la imposició de les condicions que consten
al mateix acord.
En compliment del que disposa l'article 43 del Decret abans esmentat, la
sol·licitud i documentació que l'acompanya s’han sotmès al tràmit d'informació
pública durant un termini de vint (20) dies, mitjançant anuncis publicats en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 212, de data 12.09.2008 i en el tauler
d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament i també a informació veïnal
durant el termini de deu (10) dies.
Ni durant el tràmit d’informació pública i ni el d’informació veïnal no s’ha
presentat cap tipus de reclamació.
La proposta de resolució de l’expedient s’ha notificat als interessats, els quals
no han presentat cap tipus d’al·legació.
Vistos els articles 48 a 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 abans esmentat;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya,
llicència ambiental per la Comissaria de la Policia de Generalitat-Mossos
d’Esquadra, a ubicar al carrer tretze, avui c. Miquel Ferrer Boira núm. 16,
cantonada carrer Manel Bardí Gil i carrer Pau Casals, a Gandesa, amb la
imposició de les condicions següents:
1ª: S'hauran d'efectuar les següents esmenes al projecte presentat:
Les escales seran protegides i disposaran d’un sistema de sobrepressió. El
disseny de l’escala en planta baixa i primera, fa difícil disposar d’aquest
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sistema, donat que no està tancada, i ha de ser de El 120 en tot el seu
perímetre. L’accés a la mateixa ha de ser amb portes El2 60-C5.

2ª: 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.
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.
3a: A què el Consell Comarcal de la Terra Alta no presenti cap al·legació
contra la proposta de resolució de l’expedient.
SEGON:
Determinar que la present autorització s’atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l’exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer el titular de la
llicència d’activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
QUART: Notificar la present resolució als interessants, adjuntant còpia
segellada del projecte tècnic aportat al formalitzar la petició de llicència i
comunicar-la al Consell Comarcal de la Terra Alta.
Sol·licitud de l’empresa “Mapfre Automóviles, S.A. de Seguros y Reaseguros”
(Exp. 19/2008).
L’empresa “Mapfre Automóviles, S.A. de Seguros y Reaseguros” amb CIF: G28170496,
ha sol·licitat llicència d’activitat per
establir una oficina
d’assegurances a la planta baixa d’un edifici existent a l’av. València, núm.
20, 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
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d’ordenació antiga i tradicional, Clau 1-A, a la qual s’aplica el sistema
d’ordenació segons alineació a vial en illa densa, admetent-se l’ús d’oficina.

Per altra part, el local on s'ha d'establir l'activitat, té una superfície útil a
efectes d'activitat, de 35,04 m², un aforament màxim de 4 persones i reuneix
les condicions de seguretat exigides per l'ús a què es destina, d'acord amb la
documentació presentada.
Tanmateix el local de referència té els serveis de vies públiques i de
sanejament prescrits per la normativa vigent.
Altrament, el Cap Local de Sanitat ha informat favorablement la sol·licitud de
llicència de referència, segons document obrant a l'expedient.
Fet avinent l’informe favorable emès també al respecte pel Tècnic Municipal;
Vistos els articles 71 a 76, 92 i 93 del Decret 179/1995, 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i
disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Atorgar a l’empresa “Mapfre Automóviles, S.A. de Seguros y
Reaseguros”, amb CIF G-28170496, llicència municipal d'activitat per establir
una oficina d’assegurances,
a la planta baixa d’un edifici existent a l’av.
València, núm. 20, de Gandesa, de plena conformitat amb la documentació
aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’activitat núm. 19/2008 i amb les
condicions següents:
-Abans d’iniciar l’activitat, el promotor haurà de sol·licitar als Serveis Tècnics
Municipals que realitzin la corresponent acta de comprovació.
-L’aforament màxim del local serà de 4 persones.
SEGON:
Determinar que la present llicència s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer el titular de la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
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Sol·licitud de la Sra. Elena Salaet Cervera (Exp. 23/2008).
La Sra. Elena Salaet Cervera, ha sol·licitat llicència d’activitat per establir una
oficina destinada a Notaria, a la planta baixa d’un edifici existent al c. Miravet,
núm. 10, 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-A, a la qual s’aplica el sistema
d’ordenació segons alineació a vial en illa densa, admetent-se l’ús d’oficina.
Per altra part, el local on s'ha d'establir l'activitat, té una superfície útil a
efectes d'activitat, de 117,79 m², un aforament màxim de 12 persones i reuneix
les condicions de seguretat exigides per l'ús a què es destina, d'acord amb la
documentació presentada.
Tanmateix el local de referència té els serveis de vies públiques i de
sanejament prescrits per la normativa vigent.
Altrament, el Cap Local de Sanitat ha informat favorablement la sol·licitud de
llicència de referència, segons document obrant a l'expedient.
Fet avinent l’informe favorable emès també al respecte pel Tècnic Municipal;
Vistos els articles 71 a 76, 92 i 93 del Decret 179/1995, 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i
disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Atorgar a la Sra. Elena Salaet Cervera, llicència municipal
d'activitat per establir una oficina destinada a Notaria, a la planta baixa d’un
edifici existent al c. Miravet, núm. 10, de Gandesa, de plena conformitat amb
la documentació aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’activitat núm.
23/2008 i amb les condicions següents:
-Abans d’iniciar l’activitat, el promotor haurà de sol·licitar als Serveis Tècnics
Municipals que realitzin la corresponent acta de comprovació.
-L’aforament màxim del local serà de 12 persones.
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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.
Sol·licitud del Sr. Miquel Mulet Amades,, Exp. núm. 24/2008.
El Sr. Miquel Mulet Amades ha sol·licitat llicència municipal d'activitat per
legalitzar un bar ja existent a la pl. de la Farola, núm. 6, baixos, de Gandesa,
segons consta a l'expedient a dalt referenciat.
Segons l'informe emès al respecte pel Tècnic Municipal, resulta que l'activitat
de bar es troba classificada a l'annex III, Codi 12 "Altres activitats", Subcodi
35b "Activitats recreatives de restauració", 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.
Segons les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, l'activitat a
establir és un ús permès en aquesta zona, qualificada com a sòl urbà, zona
d'ordenació antiga i tradicional, clau 1-A, a la qual li és d’aplicació el sistema
d’ordenació segons alineació a vial en illa desa
El local on s'ha d'establir l'activitat té una superfície útil a efectes d'activitat, de
79,63 m², un aforament màxim de 49 persones i reuneix les condicions de
seguretat exigides per l'ús a què es destina, d'acord amb la documentació
presentada.
Al tenir el local un aforament màxim de 49 persones, no està inclòs en cap dels
supòsits previstos a l'article 2 del Decret 76/1999, de 23 de març. Tanmateix,
al tenir una superfície inferior a 500 m2, l’activitat no està sotmesa a informe
preceptiu per part del Departament de Justícia i Interior de la Generalitat pel
que fa a prevenció d’incendis.
Fets avinents 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,
esmentat:
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de 18 de maig, abans

L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Sr. Miquel Mulet Amades, llicència municipal per a
l'establiment de l'activitat de bar, a la pl. de la Farola, núm. 6, baixos, de
Gandesa, condicionada al compliment de les següents determinacions:
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:
a) Que les instal·lacions i l'activitat s'ajusten al projecte presentat.
b) Que s'han efectuat els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions
necessaris per verificar el compliment dels nivells d'emissió i altres normes i
prescripcions tècniques de compliment obligatori, i cal especificar els resultats
obtinguts, tant en matèria de medi ambient com de prevenció d'incendis i
protecció de la salut.
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.
Sol·licitud del Sr. Carlos Pablo Ruiz Félez (Exp. 25/2008).
El Sr. Carlos Pablo Ruiz Félez, ha sol·licitat llicència d’activitat per a l’obertura
d’un local comercial destinat a la venda al detall d’articles mèdics i ortopèdics ,
a la planta baixa d’un edifici existent a l’av. València, núm. 2, 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.
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Segons les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, l'activitat a
establir és un ús permès en aquesta zona, qualificada com a sòl urbà, zona
d’ordenació antiga i tradicional, Clau 1-A, a la qual s’aplica el sistema
d’ordenació segons alineació a vial en illa densa, admetent-se l’ús comercial.
Per altra part, el local on s'ha d'establir l'activitat, té una superfície útil a
efectes d'activitat, de 54,10 m², un aforament màxim de 5 persones i reuneix
les condicions de seguretat exigides per l'ús a què es destina, d'acord amb la
documentació presentada.
Tanmateix el local de referència té els serveis de vies públiques i de
sanejament prescrits per la normativa vigent.
Altrament, el Cap Local de Sanitat ha informat favorablement la sol·licitud de
llicència de referència, segons document obrant a l'expedient.
Fet avinent l’informe favorable emès també al respecte pel Tècnic Municipal;
Vistos els articles 71 a 76, 92 i 93 del Decret 179/1995, 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i
disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Atorgar al Sr. Carlos Pablo Ruiz Félez, llicència municipal
d'activitat per a l’obertura d’un local comercial destinat a la venda al detall de
productes mèdics i ortopèdics, a la planta baixa d’un edifici existent a l’av.
València, núm. 2, de Gandesa, de plena conformitat amb la documentació
aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’activitat núm. 25/2008 i amb les
condicions següents:
-Abans d’iniciar l’activitat, el promotor haurà de sol·licitar als Serveis Tècnics
Municipals que realitzin la corresponent acta de comprovació.
-L’aforament màxim del local serà de 5 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 el titular de la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
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Sol·licitud de la Sra. Marta Giménez Clua (Exp. 26/2008).
La Sra. Marta Giménez Clua, ha sol·licitat llicència d’activitat per a l’obertura
d’un taller d’artesania, a la planta baixa d’un edifici existent al c. Miravet, núm.
2, 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-A, a la qual s’aplica el sistema
d’ordenació segons alineació a vial en illa densa, admetent-se l’ús de taller
d’artesania.
Per altra part, el local on s'ha d'establir l'activitat, té una superfície útil a
efectes d'activitat, de 28,35 m², un aforament màxim de 3 persones i reuneix
les condicions de seguretat exigides per l'ús a què es destina, d'acord amb la
documentació presentada.
Tanmateix el local de referència té els serveis de vies públiques i de
sanejament prescrits per la normativa vigent.
Altrament, el Cap Local de Sanitat ha informat favorablement la sol·licitud de
llicència de referència, segons document obrant a l'expedient.
Fet avinent l’informe favorable emès també al respecte pel Tècnic Municipal;
Vistos els articles 71 a 76, 92 i 93 del Decret 179/1995, 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i
disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Sra. Marta Giménez Clua, llicència municipal d'activitat
per a l’obertura d’un taller d’artesania, a la planta baixa d’un edifici existent al
c. Miravet, núm. 2, de Gandesa, de plena conformitat amb la documentació
aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’activitat núm. 26/2008 i amb les
condicions següents:
-Abans d’iniciar l’activitat, el promotor haurà de sol·licitar als Serveis Tècnics
Municipals que realitzin la corresponent acta de comprovació.
-L’aforament màxim del local serà de 3 persones.
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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.
12)

Aprovació si s’escau, del conveni administratiu per a l’adhesió
de l’Ajuntament de Gandesa al Consorci de Comunicació Local.

El Sr. Alcalde va exposar que l’Ajuntament era titular de l’emissora de Ràdio
Municipal “Ràdio Gandesa”, la qual funcionava des de feia més de 25 anys.
Va dir que per a millorar el funcionament de l’emissora, el Regidor Municipal
Sr. Mateu Aubà, que tenia delegada aquesta matèria, volia efectuar una
proposta al Ple de la Corporació.
El Regidor Sr. Mateu Aubà va dir que proposava que l’Ajuntament s’adherís al
Consorci de Comunicació Local, el qual té com a finalitats promoure les
activitats de les emissores de ràdio municipals, produint i fomentant les seves
programacions, i en general, promoure i col·laborar en totes les activitats
conduents al desenvolupament del món de la comunicació local.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció;
Vistos els articles 22.2.b) 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 de Comunicació Local.
SEGON: Aprovar tanmateix els estatuts que regeixen l’esmentat Consorci així
com el conveni d’adhesió
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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 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.
Assumptes de personal:
13)

Aprovació si s’escau, del reconeixement d’un trienni d’antiguitat
a personal funcionari.

Segons consta a l’expedient personal del Sr. Andreu Grau Alcoverro,
funcionari municipal, auxiliar administratiu, resulta que el dia 1 d’agost de
2008 va complir el 9è. 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. Andreu Grau Alcoverro i amb
efectes de l’1 d’agost de 2008, el novè trienni d’antiguitat de serveis prestats
a l’administració pública.
SEGON: Retribuir a l’interessat aquest novè trienni amb efectes de la data
esmentada.
TERCER: Donar trasllat del present acord a l’interessat,
coneixement i efectes escaients.

per al seu

QUART: Incorporar una certificació del present acord a l’expedient personal
de l’interessat.
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14) Proposta de l’Alcaldia sobre modificació de la plantilla orgànica
municipal.
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 Sra. Inés Piqué, del Grup Municipal APG-FIC, va exposar que
l’entrada en funcionament de la nova Caserna dels Mossos d’Esquadra a
Gandesa, determinava que no fossin necessaris tots els vigilants municipals.
Va dir que en principi per raons organitzatives, proposava a l’Ajuntament Ple
que de les quatre places de vigilants existents actualment a la plantilla
municipal, se’n suprimís una.
Va dir la Sra. Inés Piqué que una de les places estava ocupada per un
funcionari de carrera, el qual es jubilaria d’aquí a un any i mig i les altres tres,
per funcionaris interins. Va exposar que inicialment s’havia parlat de suprimir
dues places, però com hi havia un cas de jubilació pròxima, més endavant ja
es resoldria l’amortització d’aquesta altra plaça.
La Regidora Sra. Joana Jornet Tomàs, del Grup Municipal del Partit Popular,
va dir que ara no era un bon moment per fer aquesta reducció de plantilla ja
que hi havia crisis i que seria problemàtic tornar a trobar feina. Va dir que si
hagués estat per ella, no s’hagués establert el servei dels vigilants, però ara
ja hi eren i no era moment de fer fora a ningú.
La Regidora Sra. Inés Piqué va reiterar que havent-hi actualment el servei
dels Mossos d’Esquadra només era necessari mantenir dues places de
Vigilants Municipals.
El Regidor Sr. Carles Luz Muñoz, del Grup Municipal CiU, va preguntar si els
Mossos també farien el servei dels pas de vianants pels nens i altres comeses
específiques.
La Regidora Sra. Inés Piqué va dir que era una qüestió de coordinació amb
l’Ajuntament, que ara que havien de començar a prestar servei el dia 1 de
novembre, ja havien vingut a parlar amb ella per saber què feia falta i que
tenien una disposició total de col·laboració amb l’Ajuntament.
El Regidor Sr. Pere Royo Pedrola, del Grup Municipal CiU, va dir que
d’entrada no se sabia si hi haurien prous efectius dels Mossos per a fer tots els
serveis, ja que el nombre total d’efectius s’havia de dividir per cinc, per
baixes, vacances, etc.
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El Sr. Alcalde va manifestar que el desplegament dels Mossos d’Esquadra
seria una millora per a tota la comarca, ja que es disposaria de més mitjans i
serveis molt lligats amb l’Ajuntament i amb les Juntes de Seguretat Local.
Sotmesa a votació la proposta de la Regidora Sra. Inés Piqué Gabriel, sobre la
supressió d’una plaça de Vigilant, inclosa a la plantilla municipal;
Vistos els articles 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local 127 i 128 del RDL 781/1986, de 18 d'abril, pel qual
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local, 25 a 29 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del Personal al serveis dels ens locals i disposicions concordants;
Atès que les plantilles de personal i relació de llocs de treball, s'aproven
anualment amb ocasió de l'aprovació del Pressupost Municipal i és
competència del Ple de la Corporació Municipal.
Atès que la modificació de les plantilles durant la vigència del pressupost,
requereix el compliment dels tràmits establerts per a la modificació d'aquest.
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb el vots en contra del Grup Municipal
CiU i del Grup Municipal del Partit Popular:
PRIMER: Modificar la plantilla de personal municipal per raons de caràcter
organitzatiu, amb la supressió de la plaça següent:
1) Funcionaris de carrera:
Escala d'Administració Especial:
Subescala de Serveis Especials.
Vigilant (Auxiliar de la Policia Local)
Grup: E.
Complement de Destí: 7
Complement específic: si.
Nombre total de places suprimides: 1
SEGON: Sotmetre l’esmentat acord a informació pública per un termini de
quinze dies,
durant el qual es podran presentar les reclamacions que es
considerin convenients davant del Ple de la Corporació Municipal.
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TERCER:
Determinar que un cop transcorregut aquest termini si no s’ha
presentat cap reclamació, l’acord plenari de modificació de la plantilla
municipal esdevindrà definitiu sense ulterior tràmit.
QUART: Un cop l’acord esdevingui definitiu, trametre còpia de l’expedient a
l'Administració de l'Estat i a la de la Comunitat Autònoma, respectivament.

Assumptes d’organització i funcionament de l’Ajuntament.

14)

Proposta de l’Alcaldia sobre nomenament de representants de la
Corporació Municipal en òrgans col·legiats que són competència
del Ple.

El Sr. Alcalde va exposar que la Sra. Encarnación Garcia Jurado ja havia pres
possessió del càrrec de Regidora Municipal, en substitució, per renúncia, del
Regidor Sr. Jesús Fermín Andrés Molins.
Va dir que arran d’aquest canvi,
resultava necessari cobrir les vacants
sorgides en els òrgans en els quals l’Ajuntament hi tenia representants. Per
aquest motiu, proposava al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Designar la Sra. Encarnación García Jurado
representant de
l’Ajuntament a l’Institut d’Estudis Secundaris “Terra Alta”.
2. Designar representants de l’Ajuntament en el COMEBE:
-Titulars: Sr. Alcalde i Joaquin Pedrola Garde.
-Suplents: Sr. Manel Vidal Savadó i Encarnación García Jurado.
3. Designar representants de l’Ajuntament en el Consorci d’Iniciatives Terra
Alta:
-Titular: Sra. Inés Piqué Gabriel
-Suplent: Sra. Encarnación García Jurado.
Vist l’article 38 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l’abstenció del Grup Municipal CiU:
PRIMER:
1. Designar la Sra. Encarnación García Jurado representant de
l’Ajuntament a l’Institut d’Estudis Secundaris “Terra Alta”.
2. Designar representants de l’Ajuntament en el COMEBE:
-Titulars: Sr. Alcalde i Sr. Joaquin Pedrola Garde.
-Suplents: Sr. Manel Vidal Savadó i Sra. Encarnación García Jurado.
3. Designar representants de l’Ajuntament en el Consorci d’Iniciatives
Terra Alta:
-Titular: Sra. Inés Piqué Gabriel
-Suplent: Sra. Encarnación García Jurado.
SEGON: Donar trasllat del present acord als òrgans esmentats, per al seu
coneixement i als efectes escaients.
15)

Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de
nomenaments de Tinent d’Alcalde, membre de la Junta de
Govern i de delegacions conferides en favor de Regidors
Municipals.

A continuació, la Secretària de la Corporació, atenent a les instruccions
facilitades pel Sr. Alcalde-President, va donar compte de les dues resolucions
de l’Alcaldia dictades en data 27.10.2008,
en matèria de nomenaments de
Tinent d’Alcalde i de delegacions conferides en favor de Regidors Municipals,
respectivament, a fi de donar compliment al que estableix l’article 44.4 i 46.1
del RD 2568/1986, de 28 de novembre.
Les resolucions esmentades són del següent tenor literal:
“RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE:
En la sessió plenària de data 29 de setembre de 2008, la Sra. Encarnación García Jurado va
prendre possessió del càrrec de Regidora Municipal, en substitució, per renúncia, del Regidor
Sr. Jesús Fermín Andrés Molins, el qual també era 1er. Tinent d’Alcalde.
L'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
determina que els Tinents d'Alcalde substitueixen l'Alcalde, per ordre del seu nomenament, en
els casos de vacant, absència o infermetat d'aquest.
El mateix precepte determina que l'Alcalde designa i revoca lliurement els tinents d'alcalde
d'entre els membres de la Junta de Govern Local, i quan no n'hi ha, d'entre els regidors
municipals.
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L'article 21.2 de la llei esmentada,
d'Alcalde.

confereix a l'Alcalde l’atribució de nomenar els Tinents

L'article 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, determina que els nomenaments i
cessaments dels Tinents d'Alcalde s'efectuaran mitjançant Resolució de l'Alcaldia, de la qual
se'n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri, es notificarà personalment als
designats i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província.
Atès que el nombre de Tinents d'Alcalde no podrà excedir del terç del nombre legal de
membres de la Corporació, sense tenir en compte els decimals que resultin de dividir entre tres
el nombre total de Regidors;
En ús de les atribucions legalment conferides;
RESOLC:
PRIMER: Designar 1er. Tinent d'Alcalde de l’Ajuntament la Regidora Sra. Encarnación García
Jurado, en substitució, per renúncia, del Regidor Sr. Jesús Fermin Andrés Molins.
SEGON: Determinar que la Regidora esmentada serà també membre de la Junta de Govern
Local.
TERCER: Notificar la present resolució als designat amb indicació de la reserva prevista a
l’article 114 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, donar-ne compte al Ple de la Corporació
Municipal i publicar-ne un extracte al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Ho mana i signa L'ALCALDE-PRESIDENT, a Gandesa, a vint-i-set d’octubre de dos mil vuit.”
“RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA EN MATÈRIA DE DELEGACIONS CONFERIDES EN FAVOR
DE REGIDORS MUNICIPALS:
Per Resolució de data 25 de juny de 2007, aquesta Alcaldia va delegar en favor de Regidors
Municipals determinades atribucions, a l'empara del que preveu l'article 21.3 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
En ordre a aconseguir un millor funcionament dels òrgans municipals considero necessari
revocar algunes competències delegades en favor de determinats regidors municipals i
conferir-les a un altre regidor.
De conformitat amb el que estableixen els articles 43, 114.3 i 116 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament dels ens
locals;
En ús de les atribucions conferides per l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 116 del RD
2568/1986, abans esmentats;
RESOLC:
PRIMER: Revocar les delegacions de competències atorgades en favor dels Regidors Srs.
Manel Vidal Salvadó i Inés Piqué Gabriel en matèria de comerç i atenció a la Dona,
respectivament, i conferir ambdues delegacions en favor de la Regidora Sra. Encarnación
García Jurado, en els mateixos termes i limitacions que les consten conferides mitjançant
resolució de 25 de juny de 2007:
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-La delegació de competències inclou la direcció, coordinació i gestió dels serveis referits a les
matèries delegades, excloent-se expressament la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afectin a tercers.SEGON: Que de la present resolució se'n doni compte al Ple de la Corporació Municipal, en la
primera sessió ordinària que celebri.
TERCER: Que la present resolució es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Ho mana i signa L'ALCALDE-PRESIDENT, a Gandesa, a vint-i-set d’octubre de dos mil vuit.”

L’Ajuntament Ple es va donar per assabentat.
17) Proposta de l’Alcaldia sobre composició de la Comissió Especial de
Comptes i de la Mesa de Contractació.
El Sr. Alcalde va exposar que la Sra. Encarnación García Jurado ja havia
pres possessió del càrrec de Regidora Municipal, en substitució, per renúncia,
del Regidor Sr. Jesús Fermín Andrés Molins.
Va dir que arran d’aquest canvi,
resultava necessari cobrir les vacants
sorgides en les comissions preceptives. Per aquest motiu, proposava al Ple
l’adopció dels següents acords:
1. Composició de la Comissió Especial de Comptes:
-Representant del Grup Municipal PSC-PM: Sra. Encarnación García Jurado.
2. Composició de la Mesa de Contractació:
-Representant del Grup Municipal PSC-PM: Sra. Encarnación García Jurado.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Vistos els articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, 127 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals i 295 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1: Determinar que la representant del Grup Municipal PSC-PM en la Comissió
Especial de Comptes serà la Regidora Sra. Encarnación García Jurado.
2: Determinar que la representant del Grup Municipal PSC-PM en la Mesa de
Contractació serà la Sra. Encarnación García Jurado.
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SEGON: Publicar
Tarragona.

el present acord al Butlletí Oficial de la Província de

Assumptes diversos:

18) Aprovació si s’escau, del conveni de col·laboració a establir entre
l’Associació de Jubilats i Pensionistes “Llar d’avis de Gandesa.
Vista la proposta de conveni de col·laboració tramesa per la Fundació Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona (d’ara endavant, “Fundació la Caixa”), a
formalitzar amb aqueixa entitat, l’Associació de Jubilats i Pensionistes “Llar
d’Avis de Gandesa” i l’Ajuntament, el qual té com objectiu continuar impulsant
el Pla d’Activitats Culturals i Formatives de la Llar d’Avis, fomentar el
creixement personal i facilitar l’acostament de la gent gran a les tecnologies de
la informació i la comunicació;
Atès que l’article 66.3 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,
confereix competències al municipi en matèries de serveis socials i promoció i
reinserció social;
Considerant les activitats organitzades a la Llar d’Avis de Gandesa, potencien
la participació social i la millora de la qualitat de vida de les persones grans del
municipi que assisteixen a l’esplai i alhora, fomentar l’associacionisme i la
reinserció social;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar amb la Fundació la
Caixa,
l’Associació de Jubilats i Pensionistes “Llar d’Avis de Gandesa” i
l’Ajuntament, el qual té com objectiu continuar impulsant el Pla d’Activitats
Culturals i Formatives de la Llar d’Avis de Gandesa, fomentar el creixement
personal i facilitar l’acostament de la gent gran a les tecnologies de la
informació i la comunicació, i vigència fins el 31 de desembre de 2013.
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
signar el conveni aprovat.
TERCER: Donar trasllat del present acord als ens interessats, per al seu
coneixement i als efectes escaients.
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19)

Moció presentada pel Grup Municipal CiU per la supressió de
l’estacionament de vehicles existent enfront del porxo de la pl.
de l’Església.

A continuació, el Sr. Alcalde va disposar que Secretaria donés lectura íntegra
a la moció presentada en data 24.10.2008 pel Grup Municipal CIU en relació a
la supressió de l’estacionament de vehicles existent enfront del porxo de la
plaça de l’Església, la qual contenia les següents propostes d’acord:
1. Que per part de l’Ajuntament de Gandesa es facin les gestions
oportunes encaminades a l’eliminació de la zona de càrrega i
descàrrega existent a la plaça de l’Església, concretament davant del
porxo, establint-ne la senyalització adequada i efectuant les gestions
necessàries encaminades a garantir la vialitat dels vehicles que
pretenguin accedir al carrer Pes Vell des de la plaça de l’Església.
2. Que es destinin els cossos de la Vigilància Local a la garantia i control
de l’efectiu compliment de la mesura adoptada.
3. Que es procedeixi a l’estudi de la implantació de la zona de càrrega i
descàrrega davant de l’entrada de correus, bescanviant una plaça
d’estacionament ordinari per una nova de càrrega i descàrrega.
El Sr. Alcalde va cedir la paraula al Regidor Sr. Pere Royo Pedrola, portaveu
del Grup Municipal CiU, per si volia afegir alguna qüestió en defensa de la
moció presentada.
El Regidor Sr. Pere Royo Pedrola va dir que la moció venia motivada per les
queixes dels veïns, perquè no podien accedir des del c. Pes Vell a la pl. de
l’Església.
La Regidora Sra. Inés Piqué Gabriel, del Grup Municipal APG-FIC, delegada
en matèria de Servei de Vigilants,
va dir que aquest Servei ja estava
sancionant cada dia als vehicles mal estacionats a la zona esmentada i que
per altra part, l’Oficina de Correus en data 22.10.2008. havia presentat a
l’Ajuntament una proposta de canvi d’ubicació de la zona de càrrega i
descàrrega, amb la qual cosa es resoldria el problema fins ara existent.
El Sr. Alcalde va dir que no procedia aprovar la Moció presentada pel Grup
Municipal CiU perquè el problema exposat ja s’havia resolt.
Sotmesa a votació la Moció de referència;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb el vot el contra del Grup Municipal CiU
i del Grup Municipal del Partit Popular:
-No aprovar la Moció presentada en data 24.10.2008 pel Grup Municipal CiU,
per la supressió de l’estacionament de vehicles existent enfront del porxo de la
plaça de l’Església, per considerar que el problema plantejat a la moció ja
s’havia resolt favorablement.
20)

Moció presentada pel Grup Municipal CiU per l’establiment de
places de pàrquing per a minusvàlids.

El Sr. Alcalde va disposar que Secretaria donés lectura íntegra a la moció
presentada en data 24.10.2008
pel Grup Municipal CiU en relació a
l’establiment de places de pàrquing per a minusvàlids, la qual contenia la
següent proposta d’acord:
1 i únic. Disposar que es facin les gestions oportunes per senyalitzar: 1
aparcament per a minusvàlid al c. Bassa d’en Gaire, 1 aparcament per a
minusvàlid al c. Mare de Déu de la Fontcalda i 1 aparcament per a minusvàlid
al c. Baronessa de Purroi.
La Regidora Sra. Inés Piqué Gabriel, del Grup Municipal APG-FIC, delegada
en matèria de Servei de Vigilants va exposar que a l’estiu ja van estar mirant
on podien ubicar-se aquestes places d’aparcament per a minusvàlids i
finalment van decidir que els llocs més adients eren a la pl. del Comerç, al c.
Baronessa de Purroi al c. Mare de Déu de la Fontcalda. Va dir la Regidora
que s’havia demanat a l’Ajuntament de Tortosa la plantilla per a pintar-les a fi
d’estalviar costos i que en breu termini ja estarien les places senyalitzades.
El Sr. Alcalde va dir que no procedia aprovar la Moció presentada pel Grup
Municipal CiU perquè el problema exposat ja s’havia resolt.
Sotmesa a votació la Moció de referència;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb el vot el contra del Grup Municipal
CiU, del Grup Municipal del Partit Popular i del Grup Municipal ERC-AM:
-No aprovar la Moció presentada en data 24.10.2008 pel Grup Municipal CiU,
per l’establiment de places de pàrquing per a minusvàlids, per considerar que
el problema plantejat a la moció ja s’havia resolt favorablement.
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21)

Moció presentada pel Grup Municipal CiU per la realització d’una
auditoria de comptes.

El Sr. Alcalde va disposar que Secretaria donés lectura íntegra a la moció
presentada en data 24.10.2008 pel Grup Municipal CiU en relació a la
realització d’una auditoria de comptes, la qual contenia la següent proposta
d’acord:
1. Disposar que es facin les gestions oportunes per sol·licitar els
pressupostos oportuns a les empreses auditories externes que es
considerin oportunes.
2. Disposar, d’acord amb el pressupost més adient, que es dugui a terme
una auditoria de comptes a l’Ajuntament de Gandesa que, hauria d’estar
enllestida abans de la presentació del pressupost del proper exercici.
El Sr. Alcalde va exposar que des de la petició que va fer el Grup d’ERC-AM
en la sessió de 26.06.2007, de constitució del nou Ajuntament, no s’havia fet
cap més comentari ni hi havia hagut més insistència sobre el tema. Va dir
que els Comptes Municipals estan fiscalitzats per la Sindicatura de Comptes
i pel Departament d’Economia i Finances de la General en matèria de tutela
financera. Va dir que el seu Grup considerava que la primera proposta d’acord
de la moció es podia valorar per no crear dubtes, però que s’havien de
considerar els costos que l’auditoria pogués ocasionar a l’Ajuntament. Si els
costos eren elevats, preferien fer inversió i no incrementar els impostos o les
taxes. Si els costos eren assumibles, el seu Grup estaria disposat a fer
l’auditoria. Per tant, si a la moció es mantenien les dues propostes d’acord, el
seu Grup no l’aprovaria. En qualsevol cas va dir que primer s’hauria de
preveure el crèdit necessari en el Pressupost Municipal
i contractar
posteriorment.
El Regidor Sr. Joaquin Pedrola Garde, del Grup Municipal ERC-AM, va dir que
al principi de la legislatura havia demanat l’auditoria per saber on estaven quan
van entrar, però que ara donava plena confiança a l’Ajuntament, d’altra forma
no estaria a l’Equip de Govern. Va dir que en qualsevol cas, s’abstindria en la
votació, perquè si votava a favor, havia d’aprovar les dues propostes d’acord
que contenia la moció i si votava en contra, dirien que anava en contra del que
havia afirmat al començament de la legislatura.
Per la seva part, la Sra. Encarnación Garcia Jurado, del Grup Municipal PSCPM, va dir que si mantenien les dues propostes d’acord de la moció, ella hi
votaria en contra.
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El Regidor Sr. Pere Royo Pedrola, va dir que la moció no es modificava.
La Regidora Sra. Joana Jornet Tomàs, del Grup Municipal del Partit Popular,
va dir que si es podia fer l’auditoria i obtenir subvenció de la Diputació, es
clarificarien els comptes.
El Regidor Sr. Joaquin Pedrola Garde, va dir que la Diputació no feia auditories
de comptes dels ajuntaments.
El Sr. Alcalde va dir que tant si s’aprovava la moció com no, es demanarien
pressupostos per a fer una auditoria dels fons municipals.
Sotmesa a votació la Moció de referència;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb el vot el contra del Grup Municipal CiU
i del Grup Municipal del Partit Popular i l’abstenció del Grup Municipal ERCAM:
-No aprovar la Moció presentada en data 24.10.2008 pel Grup Municipal CiU,
sobre la realització d’una auditoria de comptes, per considerar improcedent la
proposta del segon acord que conté la moció.
22)

Assumptes de l’Alcaldia.

El Sr. Alcalde va informar als Srs. Regidors que la periodista Anna Ferràs
Sebastià,
personal laboral adscrit al servei de l’Emissora de Ràdio, havia
causat baixa voluntària per motius laborals el dia 31 d’octubre de 2008.
El Sr. Alcalde va agrair els serveis que la Sra. Anna Ferràs havia prestat fins
ara a l’Ajuntament des de l’Emissora de Ràdio.
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
PREGS I PREGUNTES:
No n’hi varen haver.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió a les dotze de la nit de la data al començament
assenyalada.
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De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, vint-i-nou d’octubre de dos mil vuit.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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La Secretària,

