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

A Gandesa, sent tres quarts de deu del vespre del dia 29 de desembre de
2008, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de
Gandesa, sota la presidència del Sr. Alcalde, En Miquel Aubà Fleix, els
Regidors Municipals que tot seguit es relacionen, convocats prèviament per
l'Alcaldia, a fi de celebrar sessió plenària de caràcter ordinari.
-Sra. Inés Piqué Gabriel.
-Sr. Manel Vidal Salvadó.
-Sr. Mateu Aubà Galano.
-Sr. Pere Royo Pedrola.
-Sr. Carles Llarch Amposta.
-Sra. Encarnación García Jurado.
-Sr. Joaquin Pedrola Garde.
Els Regidors Srs. Ramon Lluís Vidal i Joana Jornet Tomàs
incorporar més tard a la sessió, un cop començada aquesta.

es varen

Va excusar la seva assistència el Regidor Sr. Carles Luz Muñoz.
Hi és present la Sra. Iolanda Sas Laudo,
l’Ajuntament.

Secretària-Interventora de

El Sr. Alcalde, desprès de comprovar l'existència del quòrum necessari, va
disposar el començament de la sessió, amb el tractament dels assumptes
inclosos a l'ordre del dia.
De conformitat amb el que determinen els articles 110 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels Ens Locals i 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 27 de novembre de 2008.

celebrada

Feta avinent l’acta de la sessió ordinària celebrada per la Corporació Municipal
en data 27 de novembre de 2008;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en data 27
de novembre de 2008, sense esmenes de cap tipus.
En aquest moment de la sessió, a les 21,50 h, s’incorporen els Regidors
Municipals Srs. Ramon Lluís Vidal i Joana Jornet Tomàs, respectivament.
2) Donar compte de la correspondència d’interès municipal.
A continuació, la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal, atenent a
les instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d’un recull de la
correspondència d’interès municipal rebuda darrerament, segons el detall
següent:
a) Escrit de la Diputació de Tarragona, rebut en data 19.12.2008, comunicant
que ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció de 561,75€ per al control dels
estornells.
b) Escrit del Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat,
rebut en data 26.11.2008, informant de la iniciativa “Aquest Nadal, tasta
Catalunya” que té per objectiu la comercialització dels productes
agroalimentaris del país.
c) Escrit dels Serveis Territorials del Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa de la Generalitat, rebut en data 16.12.2008, informant dels horaris
comercials dels establiments durant les festes nadalenques.
d) Escrit de l’entitat “Ecologista en Acción del Bajo Cinca”, rebut en data
22.12.2008, comunicant que el Govern de l’Aragó ha atorgat autorització per a
construir la central tèrmica de carbó de Mequinensa.
e) Escrit de l’Ajuntament de Tortosa, de data 3.11.2008, comunicant que
s’ha nomenat el Sr. Ricard Forés Gargallo representant de l’Ajuntament de
Tortosa en l’Associació Ruta Agrària Modernista.
f) Escrit del Ministeri de la Presidència, rebut en data 28.11.2008, comunicant
que a partir de l’1 de gener de 2009 no es distribuirà ni vendrà el Butlletí Oficial
de l’Estat en suport paper.
g) Escrit del Director General de la Veu de l’Ebre, SL, rebut en data
28.11.2008, comunicant que els edictes oficials sí que es poden publicar al
setmanari “La Veu de l’Ebre”.
h)
Escrit del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la
Generalitat, rebut en data 11.12.2008, recordant que els diumenges dies 14 i
21 de desembre de 2008 i 4 de gener de 2009, són festius d’obertura
autoritzada.
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i) Escrit del Ministeri d’Educació, Política Social i Esports, rebut en data
17.01.2009, comunicant que s’ha iniciat el termini per a sol·licitar plaça per al
Programa de Termalisme Social de l’IMSERSO-2009.
j) Escrit de la Direcció General del Medi Natural de la Generalitat, rebut en
data 10.12.2008, comunicant que s’ha atorgat a l’Ajuntament un ajut de
7.280,00€ per a la millora de vials aptes per a l’extinció d’incendis, dins la
Forest Comuns, al TM de Gandesa.
k) Escrit del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiqes, rebut en
data 25.11.2008, pel qual es convida a l’Ajuntament a adherir-se al Consorci
a fi de treballar junts en el futur desenvolupament rural del territori.
l) Escrit del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat, rebut en data 16.12.2008, comunicant que l’import definitiu de la
subvenció que percebrà l’Ajuntament per a la contractació de la directora de la
Biblioteca de Gandesa durant l’any 2008, serà de 17.635,41€.
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
3) Donar compte de les disposicions normatives d’interès general.
A continuació, la Secretària de la Corporació Municipal, atenent a les
instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d’un recull de les
disposicions normatives d’interès general publicades en els butlletins oficials.
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
4) Donar compte
Presidència.

de

les

resolucions

dictades

per

l’Alcaldia-

En compliment del que estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, el Sr. Alcalde-President va disposar que per Secretaria es
donés compte de les resolucions que havia dictat l’Alcaldia des de la data de
celebració de la darrera sessió plenària ordinària fins la data d’avui, segons la
relació següent:
-Resolució núm. 248/2008, de data 28.11.2008, per la qual s’aprova i ordena
el pagament d’una factura per import de 906,01€.
-Resolució núm. 249/2008, de data 28.11.2008, d’aprovació de la certificació
d’obra núm. 3 les obres de “Construcció de l’Alberg per allotjament temporal de
treballadors temporers, fase 2a”, signada pel Tècnic Director facultatiu de
l’obra i d’import 69.705,33€.
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-Resolució núm. 250/2008, de data 29.11.2008, d’aprovació de la certificació
d’obra núm. 1 de les obres nomenades “Arranjament de façana, pas soterrat i
altres del Palau del Castellà, a Gandesa”, signada pel Tècnic Director
Facultatiu de l’Obra i d’import 10.642,88€.
-Resolució núm. 251/2008, de data 29.11.2008, per la qual s’atorguen a
personal municipal gratificacions econòmiques per tasques realitzades fora de
la jornada laboral durant el mes de novembre de 2008.
-Resolució núm. 252/2008, de data 2.12.2008, per la qual s’aprova i ordena el
pagament d’una factura per import de 360,00€.
-Resolució núm. 253/2008, de data 2.12.2008, per la qual s’aprova i ordena el
pagament d’una factura per import de 78,00€.
-Resolució núm. 254/2008, de data 4.12.2008, per la qual s’aprova i ordena el
pagament d’una factura per import de 752,50€.
-Resolució núm. 255/2008, de data 4.12.2008. per la qual s’aprova i ordena el
pagament d’una factura per import de 535,08€.
-Resolució núm. 256/2008, de data 9.12.2008, per la qual s’adjudica als
arquitectes Josep Maria Milà Rovira i Josep Maria Milà Ricomà, el contracte
de redacció del projecte bàsic i d’execució i de l’estudi de seguretat i salut per
la construcció del Viver d’Empreses, per l’import de 51.300,00€, IVA inclòs.
-Resolució núm. 257/2008, de data 11.12.2008, per la qual s’atorga llicència
urbanística al Sr. Miquel Montané Folqué per a efectuar obres de reparació del
terrat de l’edifici existent al c. Sant Miquel, núm. 70, de Gandesa, segons
expedient d’obres núm. 184/2008.
-Resolució núm. 258/2008, de data 11.12.2008, per la qual s’aprova i ordena el
pagament d’una factura per import de 3.114,00€.
-Resolució núm. 259/2008, de data 12.12.2008, de selecció dels treballadors
Zapriana Kozharina, per una part, i de Javier Gil Panisello i Albert Castel
Sardà, per altra, per a desenvolupar els projectes d’Activitats de promoció
turística “ i de “Manteniment d’infraestructures municipals”, respectivament,
dins dels Plans d’Ocupació 2008-08.
-Resolució núm. 260/2008, de data 22.12.2008, de convocatòria al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió ordinària el dia 29.12.2008.
-Resolució núm. 261/2008, de data 23.12.2008, de contractació laboral de la
jove Jésica Ruiz Guerrero per a prestar els servei de peó, efectuant tasques de
neteja viària i de parcs i jardins, els dissabtes i diumenges de cada setmana
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més els dies festius, durant un termini de tres mesos, a jornada sencera i una
retribució mensual bruta de 483,93€, apart pagues extres.
L’Ajuntament Ple es va donar per assabentat.
Assumptes d’Hisenda:
5) Donar compte de l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de crèdit 2/2008, que afecta el Pressupost Municipal
del mateix exercici.
Atenent a les instruccions del Sr. Alcalde, la Secretària de la Corporació
Municipal va informar que l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2008, que
afectava el Pressupost Municipal del mateix exercici, aprovat inicialment per
acord de l’Ajuntament Ple de data 29.10.2008, s'havia sotmès a informació
pública durant un termini de quinze dies mitjançant sengles edictes publicats
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 270, de data 21.11.2008 i en el tauler
d'anuncis de la Casa Consistorial, respectivament.
Va informar la Secretària que durant el tràmit d’informació pública no s’havia
presentat cap tipus de reclamació i que de conformitat amb el que disposaven
els articles 177.2 en relació amb el 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 38 del
Decret 500/1990, de 20 d’abril i disposicions concordants, l’expedient de
referència havia esdevingut aprovat amb caràcter definitiu.
L’Ajuntament Ple es va donar per assabentat.
6) Aprovació inicial si s’escau, de l’expedient de modificació de
crèdit 3/2008, que afecta el Pressupost Municipal del mateix
exercici.
El Sr. Alcalde va exposar que s’havien d’assumir determinades obligacions per
a les quals no hi havia consignació pressupostària i que afectaven a despeses
d’inversió, consistents en la redacció d’un projecte d’ordenació forestal i en la
senyalització
de serveis a la zona del Balneari de la Fontcalda,
respectivament. Va dir que ambdues actuacions havien estat subvencionades
en la seva totalitat i que proposava al Ple de la Corporació Municipal aprovar un
tercer expedient de modificació de crèdit,
que afectaria al Pressupost
Municipal de 2008, per import de 43.000,00€ i finançat amb nous o majors
ingressos no previstos al pressupost.
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;
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Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció,
l’expedient;

obrant a

L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm.
3/2008, que afecta el Pressupost Municipal del mateix exercici, ascendeix a
l’import de 43.000,00€,
afecta únicament a despeses d’inversió i es finança
amb nous o majors ingressos sobre els totals previstos al Pressupost, en els
termes següents:
PARTIDES A SUPLEMENTAR O HABILITAR:
Núm. Partida
Denominació
Import.
__________________________________________________________________
600.02/5.3

Senyalització serveis Àrea Fontcalda (Fund. Territ i P)

3.000,00

627.07/5.3

Redacció projecte d’ordenació forestal de la Forest
40.000,00
CUP-26 Comuns
____________________________________ _____________________________
SUMA........................................................................................................43.000,00
TOTAL A SUPLEMENTAR O HABILITAR:............................................43.000,00

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

755.17

780.02

Subvenció Generalitat. Dep. de Medi Ambient
I Habitatge. Redacció Pla d’Ordenació Forest
Aportació Fundació Territori i Paisatge
a la inversió de senyalització de l’Àrea Fontcalda

40.000,00

3.000,00

TOTAL FINANÇAMENT...........................................................................43.000,00

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.
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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.
7) Aprovació si s’escau,
de la devolució a l’empresa “Tradia
Telecom, SAU”, dels avals dipositats a l’Ajuntament amb motiu de
la sol·licitud de suspensió de l’executivitat de les liquidacions
practicades a dita empresa.
En data 10.12.2008, s’ha rebut un escrit de l’empresa “Tradia Telecom, SAU”,
en el qual exposa que l’Ajuntament va practicar-li quinze liquidacions
tributàries en concepte de taxa per l’ocupació de terrenys de domini públic,
període 2002 a 2006, que aquestes liquidacions van ser impugnades i que
per tal d’obtenir la suspensió de l’executivitat de les esmentades liquidacions,
va constituir sengles avals a favor de l’Ajuntament, per l’import principal de les
liquidacions, sense interessos ni recàrrecs.. Exposa l’empresa que un cop el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat sentència desestimant el
recurs d’apel·lació interposat per l’Ajuntament i confirmant la sentència de 1a.
Instància favorable a Tradia Telecom, S.A., anul·lant les quinze liquidacions
recorregudes i avalades,
demana a l’Ajuntament la devolució dels avals
esmentats. Per altra part, l’empresa també sol·licita que se li aboni l’import de
1.269,66€, corresponent a les despeses que li ha originat la constitució dels
avals esmentats.
De la documentació obrant a l’expedient, es constaten els fets següents:
-L’Ordenança fiscal municipal núm. 24, en base a la qual es van practicar les
liquidacions impugnades és ajustada a dret.
-L’Ajuntament va determinar erròniament el subjecte passiu de l’esmentada
taxa.
-L’error de l’Ajuntament en la determinació del subjecte passiu podria haver
estat induït pel CTTI de la Generalitat, que va adreçar l’Ajuntament a
l’empresa Tradia, i per Tradia, que no va atendre mai el requeriment
d’informació sobre les antenes de telefonia mòbil i altres instal·lacions de
radiocomunicació que poguessin estar situades a la Forest CUP 26 de
Gandesa.
Dit requeriment subsisteix perquè no va ser impugnat i ha
esdevingut ferm. En aquest sentit, l’empresa Tradia ha infringit el que
estableix l’article 29.2f) de la Llei General Tributària.
-La sentència del Tribunal Superior de Justícia determinava que l’Ajuntament
no havia de suportar les costes processals, perquè apel·lava amb “justa causa
litigandi”.
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Considerant que no obstant això, correspon retornar els avals que l’empresa
peticionària va constituir a favor de l’Ajuntament per a garantir unes liquidacions
tributàries que han estant anul·lades perquè la determinació del subjecte passiu
es va fer erròniament;
Vistos els articles 33.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, 14.2i) 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
el
contingut de l’Ordenança Fiscal Municipal 24, reguladora de la taxa municipal
per l’ocupació de domini públic;
Atenent al contingut de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya de data 15 de juliol de 2008, dictada en el recurs d’apel·lació
107/2007;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Retornar a l’empresa “Tradia Telecom, SAU” els quinze avals que va
constituir a favor de l’Ajuntament per suspendre l’executivitat de les
liquidacions tributàries que se li van practicar per la taxa municipal per
ocupació de terrenys de domini públic municipal, exercicis 2002 a 2006.
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l’executivitat del present acord.
Per altra part, l’Ajuntament Ple,
va acordar amb l’abstenció del Grup
Municipal CiU i el vot en contra del Grup Municipal del Partit Popular:
PRIMER: Desestimar la petició de l’empresa “Tradia Telecom, SAU” , de
reemborsament de l’import de 1.269,66€, per les despeses ocasionades pels
avals constituïts perquè la taxa municipal per l’ocupació de terrenys de domini
públic municipal es regeix pel 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
per l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 24, respectivament, preceptes que no
determinen en cap cas l’obligació per part de l’administració, de reemborsar als
recurrents les despeses originades per garanties constituïdes per peticions
de suspensió de liquidacions tributàries impugnades, perquè a més a més,
la sentència del Tribunal Superior de Justícia abans esmentada, estableix
expressament que l’Ajuntament demandat no ha de suportar les costes
processals i perquè la peticionària ha infringit reiteradament el que estableix
l’article 29.2f) de la Llei General Tributària, la qual cosa ha derivat en una
determinació errònia del subjecte passiu.
SEGON: Notificar el present acord a l’empresa esmentada,
coneixement i als efectes escaients.
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per al seu

8) Aprovació si s’escau, de les liquidacions tributàries practicades a
les
empreses
“Telefónica”,
“Vodafone”
i
“Orange”,
respectivament, per l’ocupació per part d’aquestes, de la Forest
Comuns CUP-26, exercicis 2005, 2006, 2007 i 2008.
L'Ordenança fiscal municipal núm. 24, regula la taxa municipal que s'ha de
liquidar per l'ocupació amb instal·lacions i altres, de terrenys de domini públic
de propietat municipal, emplaçats entre d'altres en els comuns i forest
catalogades,
determinant-se a la mateixa ordenança que l'abonament
d'aquesta taxa no eximeix de l'obligació d'obtenir prèviament la llicència o
autorització municipal.
L'article 5è. de l'Ordenança determina que no s'aplicaran exempcions,
bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari que els
subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
S’ha constatat que les empreses “Telefónica, S.A.”, “France Telecom España,
S.A.” i “Vodafone España, S.A.”, respectivament, ocupen la Forest d’Utilitat
Pública núm. 26 del CUP Comuns, emplaçada dins del Pla d’Espais d’Interès
Natural “Serra de Pàndols i Cavalls”, paratge “Puig Cavaller”, TM de Gandesa,
amb instal·lacions de telefonia mòbil.
Atès que les esmentades empreses no gaudeixen de cap exempció ni benefici
fiscal que les eximeixi de satisfer la taxa municipal devengada per l'ocupació
dels terrenys de la Forest Comuns CUP 26, ni tampoc consta que gaudeixin
de cap altra exempció o bonificació en cap altra tribut municipal;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l’abstenció del Grup Municipal CiU:
PRIMER: Practicar a les empreses “Telefónica, S.A.”, “France Telecom
España, S.A.” i “Vodafone España, S.A.”,
respectivament,
sengles
liquidacions tributàries, per l'ocupació de la Forest d’Utilitat Pública núm. 26
del CUP Comuns,
paratge “Puig Cavaller”, TM de Gandesa, amb
instal·lacions de telefonia mòbil, en aplicació de l'Ordenança Fiscal Municipal
núm. 24, reguladora de la taxa municipal per l'ocupació del domini públic amb
instal·lacions i altres, exercicis 2005 a 2008.
SEGON: Notificar a les empreses esmentades les liquidacions practicades,
amb indicació dels recursos a interposar, terminis per a fer efectius en
voluntària els pagaments de les quotes tributàries resultants i llocs i forma on
poden fer-se efectives.
TERCER: Determinar que un cop transcorregut el termini per a fer efectives les
liquidacions en període voluntari, s'efectuarà el corresponent càrrec a BASEGestió d'Ingressos Locals de la Diputació, per exaccionar-les per via de
constrenyiment, amb els recàrrecs i interessos que legalment corresponguin.
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QUART: Comunicar tanmateix a les empreses “Telefónica, S.A.”, “France
Telecom España, S.A.” i “Vodafone España, S.A.”, respectivament, que les
liquidacions tributàries practicades per l'ocupació efectuada no les relleven de
l'obligació legal de sol·licitar a l'Ajuntament la corresponent llicència municipal
per ocupar la finca de propietat municipal ni tampoc de la de sol·licitar la
llicència urbanística i llicència ambiental.
Assumptes d’Obres Públiques i Urbanisme.
9) Sol·licituds de llicència urbanística.
Obres menors:
Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s’esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l’emplaçament assenyalat;
Vista la documentació tècnica i administrativa presentada pels promotors,
obrant a llurs expedients d'obres;
Fets avinents els i informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
31.03.2008 i modificacions posteriors en el DOGC núm. 5134 de data
20.05.2008;
Vistos els articles 179 i 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 75 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis del ens locals i disposicions concordants;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Atorgar al Sr. Josep Valls Alcoverro, llicència municipal per a restaurar la
façana de l’edifici existent al c. Castillejos, núm. 18, de Gandesa, de
conformitat amb l’expedient d’obres núm. 188/2008, amb estricta subjecció a
les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a legislació urbanística
vigent, i condicionada al compliment de les següents determinacions:
-L’actuació a realitzar no ha d’afectar a cap element estructural de l’edifici.
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-Es recomana que la façana de l’edifici siguin 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), a la qual s’aplica el sistema d’ordenació segons alineació a
vial en illa densa.
SEGON: Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència urbanística i
expedició de documents a practicar als promotors esmentats, de conformitat
amb l’establert a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7,
respectivament, determinant que a la vista de les obres realitzades
efectivament i del seu cost real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la
base imposable i practicarà la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
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9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
Obres majors:
Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s’esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l’emplaçament assenyalat;
Vistos en el seu cas, els projectes i altra documentació tècnica presentada pels
promotors, obrant a llurs expedients d'obres;
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
31.03.2008 i modificacions posteriors en el DOGC núm. 5134 de data
20.05.2008;
Vistos els articles 179 i 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 75 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis del ens locals i disposicions concordants;
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De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Denegar la petició de llicència urbanística efectuada per l’empresa
“Endesa Distribución Eléctrica, SLU”,
per a l’estesa de 9 m. de cable
subterrani 0,6/1kV, des d’entroncament a efectuar en línia del CT 21.093
existents fins a caixa de seccionament, afectant el subsòl dels terrenys de la
Partida Puig Cavaller, TM de Gandesa, perquè es tracta de sòl qualificat com
a no urbanitzable protegit al restar inclòs en el Pla Especial d’Interès Natural
“Serra de Pàndols-Cavalls”, i considerar que l’actuació projectada afecta un
altra instal·lació ja existent, la qual no disposa de llicències urbanística, ni
ambiental ni d’ocupació, respectivament, no podent-se autoritzar cap
instal·lació elèctrica complementària mentre que no es legalitzi prèviament a
l’Ajuntament la instal·lació existent al mateix paratge.
.
SEGON: Aprovar la liquidació de la Taxa Municipal per Expedició de
Documents a practicar al peticionari de la llicència, de conformitat amb
l’establert a l’ordenança fiscal municipal núm. 5.
TERCER: Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i
als efectes escaients.
Sol·licituds de llicència urbanística en sòl no urbanitzable:
Sol·licitud de llicència del Sr. Marc Serra Oller:
L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada en data 29 de maig de 2008,
va aprovar inicialment el projecte d’obres de canvi de coberta i consolidació
estructural, a una masia existent al Polígon 2, Parcel·la 59, TM de Gandesa,
aportat pel Sr. Marc Serra Oller (Exp. d’obres 75/2008).
Seguint el procediment previst a l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26
de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, el projecte
aprovat es va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de
l’Ebre, a fi que atorgués si s’escau, la seva aprovació definitiva.
Igualment, l’Ajuntament va sol·licitar-ne informe al Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural de la Generalitat.
D’altra part, el projecte aprovat es va sotmetre a informació pública durant un
termini d’un mes, mitjançant sengles anuncis publicats en el Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona núm. 179, de data 1.08.2008, en el Diari el Punt de
data 26.07.2008 i en el tauler d’anuncis de la Casa
Consistorial,
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respectivament. Durant el tràmit d’informació pública no es va presentar cap
tipus de reclamació.
En data 6 de novembre de 2008, la Comissió Territorial d’Urbanisme de les
Terres de l’Ebre va aprovar definitivament el projecte aportat pel Sr. Marc Serra
Oller, de canvi de coberta i consolidació estructural d’una masia existent al
Polígon 2, Parcel·la 59, TM de Gandesa.
Fins la data, no consta a l’expedient que els SSTT del Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat, hagin emès cap
informe sobre el projecte de referència.
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 47, 48, 50, 179, 180 i DT 12a. del Decret Legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 90.4 del
Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre, 75 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis del ens locals i disposicions concordants;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Sr. Marc Serra Oller, llicència municipal per a efectuar
obres de canvi de coberta i consolidació estructural d’una masia existent al
Polígon 2, Parcel·la 59, TM de Gandesa, sent la superfície total d’actuació
de 110,26 m2 de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 75/2008, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a
legislació urbanística vigent i al projecte aportat pel promotor, aprovat per
l’Ajuntament i condicionada al compliment de les següents determinacions:
-L’actuació es portarà a terme sense modificar l’estat de càrregues de
l’edificació, mantenint en tot moment la direcció de l’embigat.
-La intervenció es portarà a terme sense alterar la volumetria original de
l’edificació preexistent ni la composició arquitectònica del conjunt de la masia.
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-S’hauran de conservar
caracteritzen l’edificació.

i

restaurar

els

elements

arquitectònics

que

-S’hauran d’utilitzar els mateixos materials d’acabat.
-S’haurà de mantenir la volumetria o els cossos principals d’edificació.
-No es pot canviar l’emplaçament ni la proporció de les obertures exteriors
originals.
-Abans d’iniciar les obres s’haurà aportar a l’Ajuntament un certificat de
l’Agència Tributària conforme l’empresa contractista que ha d’executar les
obres està donada d’alta de l’IAE per a treballar a Gandesa.
SEGON: Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència urbanística i
expedició de documents a practicar al promotor esmentat, de conformitat amb
l’establer a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7, respectivament,
determinant que a la vista de les obres realitzades efectivament i del seu cost
real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la base imposable i practicarà
la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
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.
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6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
6) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
Sol·licituds de pròrroga de la vigència de llicències urbanístiques.
Sol·licitud de l’empresa “Habitatges FPM 2006, SL”, de pròrroga de la llicència
urbanística atorgada.
Per acord de data 13 de desembre de 2005, l'Ajuntament Ple va atorgar a
l’empresa “Habitatges FPM 2006, SL”,
llicència urbanística per a
la
construcció de dotze (12) habitatges unifamiliars en filera, compostes de planta
baixa (garatge), planta primera i planta segona, amb una superfície construïda
total de les dotze (12) vivendes de 2.124,96 m2, al solar ubicat a la illa
compresa entre els carrers Manel Bardí i Gil, c. Mossèn Onofre Català, c. Pau
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Casals i c. 11, de Gandesa, de 1.251 m2 de superfície, amb estricta subjecció
a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la legislació
urbanística vigent i al projecte tècnic aportat pel promotor, obrant a l'expedient
d'obres núm. 174/2005.
A instància del promotor, l’Ajuntament Ple, en sessió de data 21.02.2008, va
atorgar una pròrroga d’un any de la vigència de la llicència, la qual s’estén fins
el dia 12 de desembre de 2008.
En data 2 de desembre.2008, la titular de la llicència urbanística ha sol·licitat a
l'Ajuntament l'atorgament d'una altra pròrroga d’un any perquè les obres no
han finalitzat per motius aliens a la seva voluntat, especificats a la mateixa
sol·licitud.
L'article 23.2 de les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa estableix
que les obres emparades en una llicència urbanística han de ser acabades en
el termini de dos anys, prorrogable per un altre. Esgotats aquests terminis,
s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
L'article 181.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'Urbanisme, estableix que els titulars d'una llicència
urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament
com del termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la
meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada
abans d'exhaurir-se els terminis establerts.
Considerant que en aquest cas hi concorre una causa d’excepcionalitat ja que
per raons de seguretat, hi va haver una paralització de l’obra durant el termini
comprès entre els mesos d’abril de 2006 i agost de 2007, perquè l’empresa
“Endesa Distribución Eléctrica, SL” havia de desplaçar la línia elèctrica d’alta
que afectava de ple l’emplaçament de l’obra;
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Prorrogar per un any més, i fins el dia 11 de desembre de 2009,
la vigència de la llicència urbanística atorgada a l’empresa “Habitatges FPM
2006, SL”, per acord de l’Ajuntament Ple de data 13 de desembre de 2005, per
a la construcció de dotze (12) habitatges unifamiliars en filera, compostes de
planta baixa (garatge), planta primera i planta segona, amb una superfície
construïda total de les dotze (12) vivendes de 2.124,96 m2, al solar ubicat a la
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illa compresa entre els carrers Manel Bardí i Gil, c. Mossèn Onofre Català, c.
Pau Casals i c. 11, de Gandesa, de 1.251 m2 de superfície, segons
l'expedient d'obres núm. 174/2005, ateses les causes d’excepcionalitat que
han concorregut en aquesta obra i que van motivar la seva paralització durant
un termini superior a un any.
SEGON: Determinar que:
1. La vigència de la llicència s'extingirà definitivament el dia 11 de desembre
de 2009.
2. Un cop exhaurit aquest termini s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
3.
L'obra haurà d'ajustar-se a les condicions imposades a la llicència
urbanística objecte de pròrroga.
TERCER: Aprovar la liquidació de la taxa municipal devengada per la pròrroga
atorgada.
Sol·licitud del Sr. Nicholas Goddard, de pròrroga de la llicència urbanística
atorgada.
Per acord de data 15 de novembre de 2007, l'Ajuntament Ple va atorgar al Sr.
Nicholas Goddard, llicència municipal per realitzar obres consistents en canviar
portes, finestres i dos balcons del segon pis i restaurar la façana de la vivenda
existent al c. del Forn, núm. 13, de Gandesa, amb plena subjecció a les
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i amb les condicions que
consten a la mateixa llicència (exp. d’obres 217/07).
En data 2.12.2008, 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 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.
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
31.03.2008 i modificacions posteriors en el DOGC núm. 5.134, de data
20.05.2008;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Estimar la petició del Sr. Nicholas Goddard i prorrogar per sis (6)
més, i fins el dia 14 de maig 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 15.11.2007, per a efectuar obres consistents en
canviar portes, finestres i dos balcons del segon pis i restaurar la façana de la
vivenda existent al c. del Forn, núm. 13, de Gandesa, amb plena subjecció
a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i amb les condicions
que consten a la mateixa llicència (exp. d’obres 217/07.
SEGON: Determinar que:
1. La vigència de la pròrroga de la llicència per iniciar les obres s'extingirà
definitivament el dia 14 de maig 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.
TERCER: Aprovar la liquidació de la taxa municipal devengada per la pròrroga
atorgada.
Ratificació de resolucions de l’Alcaldia, d’atorgament de llicències
urbanístiques:
A petició del Sr. Alcalde, l’Ajuntament Ple, va acordar per unanimitat, ratificar
les resolucions de l’Alcaldia-Presidència, d’atorgament de les llicències
urbanístiques següents:
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Nom
ExpEedien
184/2008 Miquel Montané Folqué

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

Actuació
actuació

Emplaçament
C. Sant Miquel 70

a

connectar

a

Reparació del
terrat de l’edifici
la

xarxa municipal

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

Expedient

Nom peticionari

Emplaçament

185/2008

Núria Bea Costa

C. Costumà, 4, 1er

190/2008

Elena Salaet Cervera

C. Miravet, 10, 1er

191/2008

Elena Cervera
Corominola

Urb. Povet de la Plana,
Parcel.la 26

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.
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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.
.-.-.-.-.-.-.-

Tanmateix, l’Ajuntament Ple, va acordar amb l’abstenció de la Regidora Sra.
Joana Tomàs Jornet:
PRIMER:
1. Estimar les peticions efectuades pels promotors que tot seguit es relacionen i
atorgar autorització per a connectar a la xarxa municipal d’abastament d’aigua
pels immobles que s’assenyalen, segons els expedients d’obres que així
mateix s’esmenten:

Expedient

Nom peticionari

183/2008

Joana Tomàs Barcelona

Emplaçament
C. Mare de Déu de la
Fontcalda, 2, 3r. 1a.

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

Expedient

Nom peticionari

Emplaçament

185/2008

Núria Bea Costa

C. Costumà, 4, 1er

190/2008

Elena Salaet Cervera

C. Miravet, 10, 1er

191/2008

Elena Cervera
Corominola

Urb. Povet de la Plana,
Parcel·la 26

2. Determinar que les llicències s’atorguen condicionada al compliment de les
següents determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar, aniran a càrrec dels peticionaris.
-Els promotors hauran de deixar en bon estat el paviment del carrer i les
voreres.
SEGON: Determinar tanmateix, que les llicències s’entenen atorgades salvat
el dret de propietat i sense perjudici dels de tercers i no podran ser invocades
per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut
incórrer els beneficiaris en l’exercici de llurs activitats.
TERCER: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els promotors
abans esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l’ordenança fiscal aplicable.
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Tanmateix, l’Ajuntament Ple, va acordar amb l’abstenció de la Regidora
Municipal Sra. Joana Jornet Tomàs:

PRIMER:
1. Estimar les peticions efectuades pels promotors que tot seguit es relacionen i
atorgar autorització per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram pels
immobles que s’assenyalen, segons els expedients d’obres que així mateix
s’esmenten:

Expedient

Nom peticionari

183/2008

Joana Tomàs Barcelona

Emplaçament
C. Mare de Déu de la
Fontcalda, 2, 3r. 1a.

2. Determinar que les llicències s’atorguen condicionades al compliment de
les següents determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar, aniran a càrrec dels peticionaris.
-Els promotors hauran de deixar en bon estat el paviment del carrer i les
voreres.
SEGON: Determinar tanmateix, que les llicències s’entenen atorgades salvat
el dret de propietat i sense perjudici dels de tercers i no podran ser invocades
per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut
incórrer els beneficiaris en l’exercici de llurs activitats.
TERCER: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els promotors
abans esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l’ordenança fiscal aplicable.
Sol·licituds de canvi de titularitat d’escomeses d’aigua.
Vistes les peticions efectuades pels senyors que tot seguit s’esmenten, per a
canviar la titularitat del dret d’escomesa a la xarxa d’abastament d’aigua dels
immobles que així mateix es relacionen, a fi que constin al seu nom;
Vistos els informes emesos pel Tècnic Municipal;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar les peticions efectuades pels promotors que tot seguit es
relacionen i atorgar autorització per a què consti al seu nom el dret
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d’escomesa a la xarxa d’abastament d’aigua potable dels immobles que
s’assenyalen, de conformitat amb l’expedient d’obres que s’esmenten:

Expedient
189/2008

Nom peticionari
Departament d’Interior
Generalitat de Catalunya

Emplaçament
C. Miquel Ferré Boira,
núm. 16

SEGON: Determinar que les llicències s’entenen atorgades salvat el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no podran ser invocades per excloure
o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l’exercici de llurs activitats.
TERCER: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els promotor
esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons l’ordenança
fiscal aplicable.
9) Proposta de l’Alcaldia sobre les actuacions municipals a incloure
en el Programa d’Inversions a finançar pel MAP amb càrrec al Fons
Estatal d’Inversions.
El Sr. Alcalde va exposar que pel RDL 9/2008, de 28 de novembre, s’havien
creat un Fons Estatal d’Inversió Local i un Fons Especial de l’Estat per a la
Dinamització de l’Economia i l’Ocupació. A l’empara d’aquest precepte legal,
l’Ajuntament de Gandesa podia obtenir 538.044,00€ per a finançar la realització
d’actuacions urgents en l’àmbit municipal en matèria d’inversions especialment
generadores d’ocupació.
El Sr. Alcalde va exposar que a la vista de les necessitats que presentava
actualment el municipi, proposava al Ple de la Corporació Municipal, sol·licitar
a la Subdelegació del Govern a Tarragona, la inclusió de les següents
inversions:
1: Reforma i adequació de part d’un edifici municipal per a ubicar-hi el Casal
de Joventut.
Pressupost de contracta: 458.018,75€
2:

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

Pressupost de contracta:

80.025,24€

Considerant que en ambdós casos es tracta d’actuacions que afecten a
competències de titularitat municipal i que generarien ocupació;
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El Regidor Sr. Pere Royo Pedrola, del Grup Municipal CiU, va manifestar que
abans de fer la proposta el Sr. Alcalde sobre les obres a incloure en el Fons
Estatal d’Inversions, considerava que podria haver-ho consultat prèviament
amb la resta de Grups Municipals, i que en conseqüència, el seu Grup hi
votaria en contra.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb el vot en contra del Grup Municipal CiU:
PRIMER: Sol·licitar a la Subdelegació del Govern a Tarragona, l’atribució a
l’Ajuntament de Gandesa de l’import de 538.044,00€ amb càrrec al Fons
Estatal d’Inversions creat pel RDL 9/2008, de 28 de novembre, per a finançar
íntegrament les següents actuacions municipals urgents,
generadores
d’ocupació:
1a. “Reforma i adequació de la planta baixa d’un edifici municipal per a ubicarhi el Casal de Joventut”, segons projecte redactat per l’arquitecte Joana Garde
Vidal.
Pressupost de contracta: 458.018,75€
Previsió de persones a ocupar: 19
Termini d’execució de les obres: 10 mesos.
2a. “Millora d’un sector de l’enllumenat públic exterior del municipi”, segons
projecte redactat per l’enginyer industrial Jaume Valls Solé.
Pressupost de contracta:
80.025,24€
Previsió de persones a ocupar: 9
Termini d’execució de les obres: 6 mesos.
Cost total de les inversions: 538.043,99€
SEGON: Assumir el compromís de realitzar les actuacions descrites dins dels
terminis i amb les condicions establertes en el RDL 9/2008, de 28 de novembre
(BOE 290 de 2.12.2008) i la Resolució del 9 de desembre de 2008 (BOE 297de
10.12.2008).
TERCER: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l’executivitat del present acord.
10) Aprovació si s’escau, de projectes tècnics d’obres municipals.
Vistos els projectes tècnics d’obres municipals que tot seguit es relacionen:
-“Reforma i adequació de la planta baixa d’un edifici municipal per a ubicar-hi
el Casal de Joventut”, redactat per l’arquitecte Joana Garde Vidal.
Pressupost de contracta: 458.018,75€
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-“Millora d’un sector de l’enllumenat públic exterior del municipi”,
l’enginyer industrial Jaume Valls Solé.
Pressupost de contracta: 80.025,24€

redactat per

De conformitat amb el que determinen els articles 235 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 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Serveis i Activitats dels Ens Locals de
Catalunya;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l’abstenció del Grup Municipal CiU:
PRIMER: Aprovar inicialment els dos projectes d’obres abans esmentats.
SEGON: Sotmetre’ls a informació pública durant un termini de trenta dies a
efectes d'examen i de reclamacions, transcorregut el qual sense haver-n'hi
cap, s'entendran aprovats amb caràcter definitiu.
11) Donar compte de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
les Terres de l’Ebre, sobre aprovació definitiva de la modificació
puntual 2/2006 de les NSSP, que afecta la zona del c. Assís
Garrote, cantonada c. Vilalba.
El Sr. Alcalde va exposar que segons comunicació de data 10.10.2008, la
Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en sessió de data
6.11.2008, havia aprovat definitivament la modificació puntual 2/2006 de les
Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa, referent a modificar la
qualificació urbanística de la zona ubicada en el carrer Assís Garrote,
cantonada carrer Vilalba dels Arcs, integrada per dues finques qualificades
com a zona d’ordenació residencial oberta (clau 3B) i que passarien a ser
qualificades com a Sistema d’equipaments i dotacions municipals, promoguda i
tramesa per l’Ajuntament.
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
Assumptes de Governació:
13) Sol·licituds de llicència municipal d’activitat.
Sol·licitud de la Sra. Francisca Pedrola Aubanell, Exp. núm. 30/2008.
La Sra. Francisca Pedrola Aubanell ha sol·licitat llicència municipal d'activitat
per l'obertura d'un local comercial dedicat a l’exposició i venda al detall
d’articles de regal, emplaçat a l'av. d’Aragó, núm. 11, baixos, de Gandesa,
segons consta a l'expedient d'activitat núm. 30/2008.
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, en zona
d’ordenació antiga i tradicional, Clau 1-A, segons alineació a vial en illa densa.
Per altra part, el local on s'ha d'establir l'activitat, té una superfície útil a
efectes d'activitat, de 39,80 m2, un aforament màxim de 10 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. Francisca Pedrola Aubanell, llicència municipal
d'activitat per l'obertura d'un local comercial dedicat a l’exposició i venda al
detall d’articles de regal,
emplaçat a l'av. d’Aragó, núm. 11, baixos, de
Gandesa, de plena conformitat amb la documentació aportada pel promotor,
obrant a l’expedient d’activitat núm. 30/2008, amb les condicions següents:
1. L’aforament màxim del local serà de 10 persones.
2. El lavabo del local haurà de disposar d’un sistema de ventilació.
3. Abans d’iniciar l’activitat, el promotor haurà de sol·licitar als Serveis Tècnics
Municipals que realitzin la corresponent acta de comprovació.
SEGON: Determinar que la present autorització s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer el titular de la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
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Sol·licitud del Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de
Catalunya (Exp. 28/2006).
El Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya ha
sol·licitat a l’Ajuntament llicència ambiental per la instal·lació i obertura d’un
establiment docent de titularitat pública destinat a centre d’educació infantil i
primària obligatòries, amb la denominació “CEIP Puig Cavaller”, al c. Assís
Garrote, s/núm. de Gandesa, segons consta a l'expedient d'activitat núm.
28/2006.
Segons l'informe emès pel Tècnic Municipal, l'activitat de referència està
inclosa a l'annex II.2, Codi 12.48, “Centres docents amb un nombre de places
superior a 100" del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
modificat pel Decret 143/2003, de 10 de juny, sotmesa al règim de llicència
ambiental.
Per altra part, segons consta al mateix informe, l'activitat projectada és
compatible amb el planejament urbanístic i els usos establerts a les Normes
Subsidiàries de Planejament de Gandesa, les quals qualifiquen l’àmbit de
l’activitat com a zona d’ordenació d’equipaments (clau E).
En compliment del que determina l'article 41.4 del Decret 136/1999,
l'Ajuntament va sol·licitar al Consell Comarcal que es pronunciés sobre la
suficiència i la idoneïtat del projecte i de l'altra documentació presentada pel
promotor.
L'Ajuntament va donar trasllat al promotor de les deficiències i mancances que
el Consell Comarcal va detectar en el projecte, perquè aquestes fossin
esmenades o complementades.
Un cop esmenades, l'Ajuntament va trametre al Consell Comarcal la nova
documentació aportada pel promotor,
va sol·licitar que reprengués la
tramitació de l'expedient i que informés sobre l'activitat de referència, en tots
aquells aspectes que són de la seva competència en el tràmit d'avaluació
ambiental a establir, d'acord amb el que preveu l'article 46 del Decret
136/1999, de 18 de maig.
En data 27 de novembre de 2008 el Consell Comarcal de la Terra Alta ha
emès un informe integrat de caràcter favorable sobre els aspectes de la seva
competència, condicionat a l'adopció de les mesures de seguretat que consten
al mateix informe, complementàries de les proposades en el projecte.
Atès que d’acord amb el que disposa l'article 43 del Decret abans esmentat, la
sol·licitud i documentació que l'acompanya s’ha sotmès al tràmit d'informació
pública durant un termini de vint (20) dies i a informació veïnal durant el termini
de deu (10) dies, respectivament, sense haver-se presentat cap tipus de
reclamació
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De conformitat amb el que estableixen els articles 47 i 84 a 88 del Decret
136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Formular la proposta de resolució de l'expedient d'activitat núm.
28/2006, incoat a instància del Departament d’Educació i Universitats de la
Generalitat, en el sentit d’atorgar al peticionari llicència ambiental per la
instal·lació i obertura d’un establiment docent de titularitat pública destinat a
centre d’educació infantil i primària obligatòries, amb la denominació “CEIP
Puig Cavaller”, al c. Assís Garrote, s/núm. , a Gandesa, amb la imposició de
les condicions següents:
1a.
L’empresa titular està obligada a tenir un protocol de manteniment i
desinfecció de la xarxa d’aigua sanitària calenta i freda de consum humà –
Annex III del RD 865/2003, per la Prevenció de la Legionel·losis.
2a. Les empreses que realitzin tractaments a tercers per la prevenció i el
control de la legionel·losis han d’estat inscrites al Registre Oficial
d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) -art. 11 Decret 352/2004.
3a. Pel que fa a prevenció d’incendis, caldrà incloure, a més de les mesures
indicades al projecte,
la següent:
La cuina disposarà de campana,
conductes ventiladors i filtres, d’acord amb el que preveu l’article 18.3 de la
CPI. El magatzem situat a la planta baixa,
darrera del conserge, es
considera local de risc especial, i per tant, disposarà de porta RF-60.
4ª: Abans d'iniciar l'activitat hauran de presentar a l'Ajuntament un exemplar de
l'acta de comprovació expedida
per una entitat col·laboradora de
l'Administració, acreditativa que les instal·lacions i l'activitat compleixen els
requeriments legals exigibles referents a:
a) Que les instal·lacions i l'activitat s'ajusten al projecte presentat i a la llicència
ambiental atorgada.
b) Que s'han efectuat els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions
necessaris per verificar el compliment dels nivells d'emissió i altres normes i
prescripcions tècniques de compliment obligatori, i cal especificar els resultats
obtinguts, tant en matèria de medi ambient com de prevenció d'incendis i
protecció de la salut.
5a: S’haurà d’obtenir prèviament l’informe favorable del Cap Local de Sanitat.
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SEGON: Notificar la present proposta de resolució a l'interessat i al Consell
Comarcal de la Terra Alta, respectivament, a fi que en el termini màxim de deu
(10) dies, puguin presentar les al·legacions que considerin convenients.”
14) Aprovació inicial si s’escau, de la imposició i ordenació de
contribucions especials per les obres de “Pavimentació i serveis
del c. Pavia”.
El Sr. Alcalde va exposar que s’havien d’iniciar les obres de pavimentació i
serveis del c. Pavia, incloses en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya de
l’any 2008. Va dir que es tractava d’una inversió inclosa en el Pressupost
Municipal de 2008 i que segons el pla de finançament aprovat, es finançava
conjuntament amb subvencions, contribucions especials i aportació municipal.
En aquest sentit, va dir que proposava al Ple aprovar la imposició i ordenació
de contribucions especials per les obres del C. Pavia, en els termes següents:
-Cost de l’obra:

205.722,24€

Finançament:
-Subvencions:

144.006,00€

-Cost que suporta
l’Ajuntament:

61.716,24€

-Contribucions
Especials:

37.029,74€ (60% del cost que suporta l’Ajuntament)

-Aportació Aj.:

24.686,50€

Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
El Regidor Sr. Pere Royo Pedrola, del Grup Municipal CiU va dir que ells
votarien en contra de la proposta perquè estaven en contra de les contribucions
especials.
Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció;
Vistos els articles 22.2e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, 15 a 19 i 28 a 37 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;

30

L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb el vot en contra del Grup Municipal CiU:
PRIMER: Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de contribucions
especials per les obres de “Pavimentació i serveis del carrer Pavia”, en els
termes següents:
-Cost de l'obra:

205.722,24€

-Subvencions:

144.006,00€

-Cost que suporta l'Ajuntament:

61.716,24€

-Import a recaptar en concepte
de CCEE:

37.029,74€

(equivalent al 60,00 per 100 del cost que suporta l'Ajuntament)
-Mòdul de repartiment: Metres lineals de façana.
-Subjectes Passius: Els propietaris dels immobles afectats per les obres,
segons relació obrant a l'expedient.
SEGON: Determinar que de conformitat el que estableix l'article 31.3 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el cost de l'obra té caràcter de mera
previsió, si el cost real fos superior al previst, es tindrà en consideració aqueix
darrer a efectes de calcular les quotes corresponents a les contribucions
especials.
TERCER: Sotmetre el present acord a informació pública durant un termini de
trenta dies, durant el qual els interessats podran examinar l'expedient a la
Secretaria Municipal i presentar les reclamacions que considerin oportunes
davant del Ple de la Corporació.
QUART: Determinar que durant el període d'exposició pública de l'acord, els
propietaris o titulars afectats per la realització de les obres, podran constituir-se
en associacions administratives de contribuents, sempre que l'acord s'adopti
per la majoria absoluta dels afectats i que representin els dos terços de les
quotes que han de satisfer-se.
CINQUÈ: Determinar tanmateix que un cop transcorregut el tràmit d'informació
pública, si no s'ha presentat cap tipus de reclamació o al·legació, l'acord plenari
fins aleshores provisional esdevindrà adoptat amb caràcter definitiu.
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15) Aprovació definitiva 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”, per concurs
públic, procediment obert.
L’Ajuntament Ple, en sessió de data 29.10.2008 va aprovar inicialment el plec
de clàusules econòmico-administratives que ha de regir la contractació de les
obres de “Construcció de l’Arxiu Comarcal de Gandesa”, pel sistema de
concurs públic, procediment obert.
Del plec aprovat se’n va trametre un exemplar a la Direcció General d’Arxius de
la Generalitat, a fi que informés al respecte.
En aquest sentit, la Direcció General d’Arxius sol·licita una modificació dels
criteris per a l’adjudicació del contracte, de forma que la valoració màxima
sigui de 30 punts i es reparteixi de la forma següent:
1
2
3
4
5

Oferta econòmica: 12 punts
Programa de treball: 3 punts
Menor termini en l’execució de l’obra: 3 punts
Major termini de garantia de l’obra: 2 punts.
Millores de les ofertes respecte les condicions del concurs: 10 punts..

El Sr. Alcalde va manifestar que atès que la Direcció General d’Arxius
finançava íntegrament la inversió de l’Arxiu Comarcal, considerava procedent
modificar el plec de clàusules aprovat en els termes exposats, però afegint a
l’apartat 5è. una valoració addicional per la contractació de treballadors del
municipi que estiguin aturats.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Modificar el plec de clàusules econòmico-administratrives que ha de
regir la contractació de les obres de “Construcció de l’Arxiu Comarcal de
Gandesa” en el sentit proposat a l’informe emès per la Direcció General
d’Arxius de la Generalitat i afegint a mes a l’apartat 5è. una valoració addicional
per la contractació de treballadors del municipi que estigui a l’atur.
SEGON: Donar trasllat del present acord a la Direcció General d’Arxius, per
al seu coneixement i efectes escaients.
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16) Pressa en consideració de l’avantprojecte del Pla Territorial Parcial
de l’àmbit de les Terres de l’Ebre.
La Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat va
trametre a l’Ajuntament en data 7.10.2008, en forma digital, l’Avantprojecte del
Pla Territorial Parcial de l’àmbit de les Terres de l’Ebre (PTPTE), elaborat pel
Programa de Planejament Territorial. Aquest avantprojecte s’ha sotmès a
informació pública durant un termini de tres mesos, segons edicte publicat en
el Diari Oficial de la Generalitat núm. 5237, de data 16.10.2008.
El document és una proposta oberta a debat i conté els elements formals
bàsics que han d’integrar el Pla que s’aprovarà més endavant.
El Sr. Alcalde va exposar que una còpia de l’avantprojecte del Pla Territorial
Parcial de les Terres de l’Ebre s’havia tramés a cada Grup Municipal a fi que
cadascun pogués
fer les observacions i suggeriments que considerés
convenients. Va dir que posteriorment s’havia efectuat una reunió de treball
amb tots els Grups, producte de la qual havia sorgit una proposta conjunta
d’al·legacions a l’esmentat avantprojecte, la qual proposava que aprovés el Ple
de la Corporació Municipal;
Considerant que la proposta d’al·legacions subscrita per tots els Grups
Municipals pretén donar resposta a les aspiracions de la col·lectivitat dels
veïns i a les necessitats del territori;
En ús de les competències conferides per l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Manifestar a la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat que un cop pres en consideració i estudiat l’avantprojecte del
Pla Territorial Parcial de l’àmbit de les Terres de l’Ebre, l’Ajuntament de
Gandesa considera necessari que s’hi contemplin les següents qüestions:
1: En matèria de subministrament d’energia elèctrica, s’hauria de preveure
l’establiment d’una Estació Transformadora entre els municipis de Gandesa i
Vilalba dels Arcs,
a fi d’esmenar en part, les deficiències que pateix
actualment el territori en matèria d’energia elèctrica.
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2. En relació al subministrament d’aigua a la població, s’hauria de preveure
una captació d’aigua del riu Ebre,
amb bombeig directe des de Faió,
reforçant d’aquesta forma les captacions d’aigua existents actualment al
municipi procedents de pous i aqüífers subterranis que s’estan exhaurint, la
qual cosa comporta que en un futur no es pugui garantir el subministrament
d’aigua a la població.
3. En matèria de transports, s’haurien de preveure les inversions que tot
seguit es relacionen, ja que la millora de les comunicacions comportaria un
desenvolupament econòmic, social i industrial, molt necessari en el territori:
-Execució urgent de l’obres de circumval·lació de la Carretera C-43, al seu pas
per Gandesa.
-Connexió de la Carretera C-43 amb la Carretera N-420, a través del Polígon
Industrial “la Plana” de Gandesa.
-A la Carretera C-43, creació d’un carril per a vehicles lents.
-Execució urgent de les obres de desdoblament de la Carretera N-420, al seu
pas per Gandesa.
-Creació d’una línia de ferrocarril des de Lleida fins els Alfacs, passant pel
municipi de Gandesa.
4. En matèria d’educació,
seria convenient diversificar els cicles formatius
que s’imparteixen a l’Institut d’Ensenyança Secundària i d’Idiomes Terra Alta, a
fi d’oferir una oferta més variada als joves de la comarca i evitar que vagin a
estudiar a altres indrets fora de la comarca per manca d’oferta formativa.
5.
En matèria de sanitat, caldria disposar a Gandesa d’una dotació de
serveis d’urgències resolutius al Centre d’Assistència Primària de Gandesa
(CUAP),
evitant d’aquesta forma desplaçaments de pacients i reduint la
massificació que existeix en els centres d’atenció sanitària on han de fer cap
actualment els pacients.
SEGON: Donar trasllat del present acord a la Conselleria de Política Territorial
i Obres Públiques de la Generalitat, Programa de Planejament Territorial i
Obres Públiques;
a fi que prengui en consideració les al·legacions que
efectua l’Ajuntament de Gandesa respecte l’Avantprojecte del Pla Territorial
Parcial de les Terres de l’Ebre i que siguin incloses en el Pla Territorial que
s’aprovi definitivament.
TERCER: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l’executivitat del present acord.
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Assumptes de personal:
17) Resolució de les al·legacions presentades pel Grup Municipal CiU
contra l’acord de l’Ajuntament Ple de data 29.10.2008,
de
modificació de la plantilla orgànica municipal.
L’Ajuntament Ple, en sessió de data 29 d’octubre de 2008, va acordar
modificar la plantilla de personal municipal per raons de caràcter organitzatiu,
amb la supressió d’una plaça de Vigilant (Auxiliar de la Policia Local).
L’acord es va sotmetre a informació pública durant un termini de 15 dies,
mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
núm. 270, de data 21.11.2008, en el Diari Oficial de la Generalitat núm.
5.265, de data 25.11.2008 i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial,
respectivament, notificant-se als interessats.
Dins d’aquest termini, en data 9.12.2008, el Grup Municipal CiU va presentar
un escrit d’al·legacions contra l’acord plenari abans esmentat, mitjançant el
qual, després d’efectuar tot un seguit de consideracions, sol·licita que es
revoqui l’acord plenari de 29 d’octubre de 2008, pel qual es modifica la plantilla
i es suprimeix una plaça de Vigilant Municipal.
L’escrit d’al·legacions es llegeix íntegrament per Secretaria.
El Regidor Sr. Pere Royo Pedrola, del Grup Municipal CiU, va dir que el seu
Grup creu que no és viable suprimir una plaça de Vigilant Municipal per
considerar que els Mossos d’Esquadra no efectuaran les tasques que tenen
encomandes els Vigilants.
El Sr. Alcalde va dir que el seu Grup votaria en el sentit de desestimar les
al·legacions presentades pel Grup Municipal CiU, i que ratificaria íntegrament
i en tots els seus termes l’acord plenari de 29 d’octubre de 2008.
La Regidora Sra. Joana Jornet Tomàs, del Grup Municipal del Partit Popular,
va dir que no estava d’acord amb que se suprimís una plaça de Vigilant, ja que
considerava que havent-hi una jubilació propera d’un dels Vigilants, no caldria
suprimir cap plaça, tal com va dir a l’anterior Ple.
El Regidor Sr. Joaquin Pedrola Garde, del Grup Municipal d’ERC-AM, va dir
que ratificava l’acord del Ple de la Corporació de 29 d’octubre de 2008 i que
creia que la supressió d’una plaça de Vigilant era convenient i que per altra
part, els Mossos d’esquadra havien d’anar entrant al municipi en matèria de
seguretat.
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La Regidora Sra. Encarnación García Jurado, del Grup Municipal PSC-AM, va
ratificar igualment l’acord plenari adoptat a la data esmentada, de supressió
d’una plaça de Vigilant, no necessària per als Serveis Municipals.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb els vot en contra del Grup Municipal CiU
i del Grup Municipal del Partit Popular:
PRIMER: Desestimar les al·legacions presentades pel Grup Municipal CiU
contra l’acord de l’Ajuntament Ple de data 29 d’octubre de 2008, de modificació
de la plantilla de personal municipal per raons de caràcter organitzatiu, amb la
supressió d’una plaça de Vigilant, dins del grup de funcionaris de carrera,
Escala d’administració especial,
subescala de serveis especials,
per
considerar que subsisteixen totes les circumstàncies que van motivar aquest
acord.
SEGON: Ratificar íntegrament l’acord plenari de data 29 d’octubre de 2008
objecte de reclamació.
TERCER: Donar trasllat del present acord al Grup Municipal CiU, per al seu
coneixement i efectes escaients.
Assumptes diversos:
18) Proposta del Grup Municipal ERC-AM,
sobre sol·licitar a la
Generalitat de Catalunya la inclusió del TM de Gandesa com a
“Geopark” avalat per la UNESCO.
El Sr. Alcalde va cedir la paraula al Regidor Sr. Joaquin Pedrola Garde, del
Grup Municipal ERC-AM.
El Regidor Sr. Joaquin Pedrola va exposar que la Terra Alta en general i el
terme municipal de Gandesa en particular, havien estat objecte de diversos
estudis geològics que constataven l’alta qualitat del seu patrimoni geològic. Va
dir que en aquest sentit, estudiants de la carrera de Geologia de la Universitat
de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona, respectivament,
feien treballs de pràctiques de camp a la zona. Va dir que a Europa, hi havia
altres llocs que també tenien un patrimoni natural important, diferent al de la
Terra Alta, i que havien demanat i aconseguit la denominació de Geopark,
avalada per la Unesco. Va dir que a la resta de l’Estat Espanyol només hi
havia quatre Geoparks reconeguts, cap d’ells a Catalunya, i que la seva
proposta era iniciar els tràmits per a demanar la inclusió del terme de Gandesa
com a Geopark avalat per la Unesco.
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Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l’abstenció del Grup Municipal CiU i del
Grup Municipal del Partit Popular:
PRIMER: Iniciar els tràmits per a demanar la inclusió del terme de Gandesa
com a Geopark avalat per la Unesco.
SEGON:
Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya el seu recolzament
institucional, a fi i efecte de reforçar la sol·licitud de l’Ajuntament davant la
Unesco.
TERCER: Donar trasllat del present acord a la Generalitat de Catalunya:
President del Govern, Vicepresident, Conseller de Cultura i Mitjans de
Comunicació, Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa i Delegat
Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, per al seu
coneixement i efectes escaients.
QUART: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l’executivitat del present acord.
19) Assumptes de l’Alcaldia-Presidència.
El Sr. Alcalde va exposar que disposava d’un pressupost per fer una auditoria
dels fons municipals, tal com es va dir en la sessió plenària del 29 d’octubre de
2008.
Va dir que aquest pressupost ascendia a 17.500,00€ més IVA, i
només corresponia a un any.
Va dir que a la vista del seu cost, no considerava procedent fer cap auditoria,
i que preferia utilitzar els diners en altres coses, ja que l’Ajuntament ja estava
fiscalitzat.
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
PREGS I PREGUNTES:
A continuació, el Sr. Alcalde va oferir la paraula als Srs. Regidors per iniciar el
torn de precs i preguntes.
Va iniciar el torn el Regidor Sr. Pere Royo Pedrola, del Grup Municipal CiU, el
qual va manifestar que en relació a la moció que havia presentat el seu Grup,
sobre la supressió de l’estacionament de vehicles a la plaça de l’Església,
demanava al Sr. Alcalde que es fes efectiu tot el que havia dit als veïns de la
zona en una carta que els hi havia adreçat el 22 de setembre de 2003, sobre
instal·lació de mobiliari urbà, regulació del trànsit, protecció de les columnes i
altres.
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El Sr. Alcalde va dir que s’havia actuat d’acord amb el que havien demanat els
veïns i que s’havia de tenir en compte que no es podia tancar la zona per raons
de seguretat i de prevenció d’incendis.
Per la seva part, la Regidora Sra. Joana Jornet Tomàs, del Grup Municipal del
Partit Popular, va dir que s’havia enderrocat una paret de l’immoble que hi
havia al costat de la presó a causa les obres que es feien a la Presó.
El Regidor Sr. Mateu Aubà Galano, delegat en matèria d’obres, va dir que li
constava que les aigües de pluja havien provocat l’enderroc d’una part de la
paret de l’edifici en qüestió, però que anirien a mirar-ho, a veure com havia
quedat.
El Regidor Sr. Joaquin Pedrola Garde, del Grup Municipal ERC-AM, va dir que
si es tractava d’un immoble ruïnós, s’hauria d’enderrocar.
La Regidora Sra. Joana Jornet Tomàs, va dir que llavors, al poble hi havien
moltes ruïnes.
El Sr. Alcalde va donar per acabat el torn de precs i preguntes.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President dona per
finalitzada la sessió a un quart i mig de dotze del vespre de la data al
començament assenyalada.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, vint-i-nou de desembre de dos mil vuit.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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