ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EN DATA 29 DE SETEMBRE DE 2008.
A Gandesa, sent tres quarts de deu del vespre del dia 29 de setembre de
2008, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de
Gandesa, sota la presidència del Sr. Alcalde, En Miquel Aubà Fleix, els
Regidors Municipals que tot seguit es relacionen, convocats prèviament per
l'Alcaldia, a fi de celebrar sessió plenària de caràcter ordinari.
-Sra. Inés Piqué Gabriel.
-Sr. Manel Vidal Salvadó.
-Sr. Ramón Lluís Vidal.
-Sr. Mateu Aubà Galano.
-Sr. Pere Royo Pedrola.
-Sr. Carles Luz Muñoz.
-Sr. Carles Llarch Amposta.
-Sr. Joaquin Pedrola Garde.
-Sra. Joana Jornet Tomàs.
També és present a l’acte la nova Regidora electa Sra. Encarnación García
Jurado, del partit PSC-PM, la qual ocuparà el lloc vacant que s’ha produït per
la renúncia del Sr. Jesús Fermín Andrés Molins.
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 l'inici de la sessió, amb el tractament dels assumptes inclosos a l'ordre
del dia.
De conformitat amb el que determinen els articles 110 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels Ens Locals i concordants, es transcriuen a continuació els
acords plenaris adoptats.
Assumptes extraordinaris:
1) Pressa de possessió de la Sra. Encarnación García Jurado com a
Regidora Municipal de l’Ajuntament de Gandesa.
En data 25.08.2008, el Sr. Jesús Fermín Andrés Molins va presentar la seva
renúncia al càrrec de Regidor Municipal.
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El mateix dia, l’Ajuntament Ple va prendre raó de la renúncia i va acceptar-la,
donant-ne trasllat a la Junta Electoral Central.
En data 11.09.2008, la Junta Electoral Central va trametre a l’Ajuntament la
credencial de la Sra. Encarnación García Jurado, com a Regidora que ha de
substituir el Sr. Jesús Fermín Andrés. La credencial va fer-se arribar a mans
de l’interessada.
Fet avinent l’informe de Secretaria-Intervenció, sobre les actuacions fins ara
realitzades i el procediment a seguir;
De conformitat amb el que estableix l'article 108.8 de la Llei 5/1985, de 19 de
juny, Orgànica del Règim Electoral General;
La Regidora electa va lliurar la seva credencial al Sr. Alcalde,
comprovar que era correcta.

el qual va

A continuació, a instància del Sr. Alcalde, la Sra. Encarnación Garcia Jurado
va prestar promesa davant del Ple de la Corporació Municipal de complir
fidelment les obligacions de Regidora Municipal amb lleialtat al Rei, i guardar i
fer guardar la Constitució com a Norma Fonamental de l’Estat.
Acte seguit, la Sra. Encarnación García Jurado va prendre possessió del
càrrec de Regidora Municipal i va adquirir-ne la plana condició.
La nova Regidora va rebre la benvinguda de la resta de membres de la
Corporació Municipal i va incorporar-se a la sessió plenària.
Assumptes de caràcter general:
2) Aprovació si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària
per l’Ajuntament Ple en data 25 d’agost de 2008.

celebrada

Feta avinent l’acta de la sessió ordinària celebrada per la Corporació Municipal
en data 25 d’agost de 2008;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en data 25
d’agost de 2008, sense esmenes de cap tipus.
3) 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:
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a) Escrit dels SSTT del Departament de Treball de la Generalitat, rebut en
data 10.09.2008, comunicant que el Sr. José A. Martín Cid ha estat nomenat
nou Director Territorial dels serveis esmentats.
b) Escrit de la Comunitat General de Regants de la Zona Oriental de la Terra
Alta, rebut en data 10.09.2008, referent a la indemnització de 180,00€ que
ha de percebre l’Ajuntament per l’ocupació definitiva amb pericons i hidrants
de la finca rústica emplaçada al polígon 8, parcel·la 25, TM de Gandesa.
c) Escrit de la Secretaria General de Joventut, rebut en data 18.09.2008,
comunicant que s’ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció de 16.000,00€ per
les activitats organitzades dins del Pla Local de Joventut, anys 2008-2009.
d) Escrit de la Secretaria General Adjunta de la Presidència de la Generalitat,
rebut en data 10.09.2008,
comunicant
que el projecte presentat per
l’Ajuntament de Gandesa per la “Construcció d’un viver d’empreses” serà
proposat per a ser beneficiari d’una subvenció de 50.000,00€,
sent les
despeses elegibles 51.708,55€ i el concepte elegible “Subcontractacions
externes”.
e) Escrit de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat, rebut
en data 12.08.2008, comunicant que s’ha estimat la petició de l’Ajuntament i
s’ha modificat i incrementat la despesa elegible i el cofinançament FEDER de
l’actuació “Instal·lació d’una planta d’osmosi inversa a Gandesa, fase1”, i donat
de baixa l’actuació inclosa a l’anualitat 2004-2005.
f) Escrit de la Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses,
rebut en data 26.08.2008,
sobre tramesa de díptics informatius de les
subvencions de suport al treball autònom, previstes a l’ordre publicada en
26.06.2008.
g) Escrit de la Diputació de Tarragona, rebut en data 2.09.2008, comunicant
que s’ha atès la petició de l’Ajuntament sobre el lliurament de bosses
orgàniques compostables per la recollida selectiva de fracció orgànica porta a
porta.
h) Escrit del Síndic de Greuges de Catalunya, rebut en data 16.09.2008,
comunicant que el dia 8 d’octubre de 2008, el Síndic Sr. Rafael Ribó i
membres del seu equip, seran presents a Gandesa, a l’edifici de ca la Vila
Vella, per atendre les persones i organitzacions que vulguin fer queixes en
relació a les administracions públiques.
i) Escrit de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat, SSTT a les
Terres de l’Ebre, comunicant que s’ha inaugurat a Amposta l’Oficina Jove
d’Emancipació, la qual gestionarà temes com l’habitatge, el treball i la salut,
entre d’altres.
L’Ajuntament Ple es va donar per assabentat.
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1) 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.
2) 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. 176/2008, de data 25.08.2008, per la qual s’aprova la
memòria tècnica valorada de l’actuació d’Adequació de 4 punts d’observació
geològica al TM de Gandesa”, de 60.868,74€ de pressupost i es sol·licita
subvenció a la Direcció General de Turisme de la Generalitat per a realitzar-la.
-Resolució núm. 177/2008, de data 27.08.2008, per la qual s’aprova el Pla de
Treball Anual 2008/2009 a desenvolupar per l’Agent d’Ocupació i
Desenvolupament Local i es sol·licita al Departament de Treball de la
Generalitat l’atorgament d’una 3a. pròrroga de subvenció per a la contractació
per un any més de l’Agent esmentat.
-Resolució núm. 178/2008, de data 27.08.2008, per la qual s’atorga a la Sra.
Francisca Masdeu Subirats una targeta d’aparcament individual de vehicles per
a persones amb disminució, en la modalitat de titular no conductora.
-Resolució núm. 179/2008, de data 28.08.2008, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 2 de les obres nomenades “Enllumenat públic de les Planes”,
executades per l’empresa “Bosir, S.A.”, i d’import 36.534,13€.
-Resolució núm. 180/2008, de data 28.08.2008, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 4 de les obres nomenades “Construcció de l’Alberg per
allotjament temporal de treballadors, amb capacitat per 48 places i local
comunitari, separata 1a”, executades per l’empresa “Construccions Jaén
Vallés, SL”, i d’import 26.881,15€.
-Resolució núm. 181/2008, de 28.08.2008, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 1 i única de les obres nomenades “Dotació de serveis a la
parcel·la d’equipaments de la urbanització Povet de la Plana”, executades per
l’empresa “Construccions ANNA, SCCL”, i d’import 27.750,29€.
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-Resolució núm. 182/2008, de data 29.08.2008, d’aprovació i ordenació del
pagament de factures de despeses per l’import global de 3.204,86€.
-Resolució núm. 183/2008, de data 29.08.2008, per la qual es disposa la
contractació laboral de la Sra. Soledat Costa Damián per a efectuar les
tasques de bidell del CEIP Puig Cavaller, durant el curs escolar 2008/2009, a
jornada sencera, i amb una retribució de 917,11€ bruts mensuals.
-Resolució núm. 184/2008, de data 29.08.2008, d’aprovació i ordenació del
pagament d’una factura per import de 487,20€.
-Resolució núm. 185/2008, de data 29.08.2008, d’aprovació i ordenació del
pagament d’una factura per import de 302,80€.
-Resolució núm. 186/2008, de data 31.08.2008, d’aprovació i ordenació del
pagament d’una factura per import de 792,76€.
-Resolució núm. 187/2008, de data 31.08.2008, per la qual s’atorguen a
personal laboral diverses gratificacions per tasques realitzades fora de la
jornada laboral durant el mes d’agost de 2008.
-Resolució núm. 188/2008, de data 31.08.2008, per la qual es disposa la
minoració de les nòmines de les alumnes que participen en el Taller d’Ocupació
que no han justificat la seva absència a les classes de formació durant el mes
d’agost 2008, en la part proporcional als dies no justificats.
-Resolució núm. 189/2008, de data 3.09.2008, de convocatòria a la Junta de
Govern Local per a celebrar sessió ordinària el dia 8.04.2008.
-Resolució núm. 190/2008, de data 4.09.2008, sobre realització de l’actuació
nomenada “Reordenació i millora de la Rambla Democràcia a Gandesa” i de
petició de subvenció a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de la
Generalitat per a finançar-la.
-Resolució núm. 191/2008, de data 4.09.2008, per la qual, amb motiu de les
Festes Majors-2008,
s’aprova el pagament de l’import de 2.550,00€ en
concepte de premis als 21 participants a la desfilada de carrosses, 200,00€ a
la carrossa de la Pubilla 2008, s’aprova el pagament de l’import de 190,00€ als
participants del concurs “Cartell Jove-2008” i s’expedeix una ordre de
pagament a justificat a nom del Tresorer, per import de 1.650,00€ per a fer
efectius els premis en metàl·lic als participants a les curses pedestres.
-Resolució núm. 192/2008, de data 5.09.2008, per la qual es disposa que
durant els dies 5 a 9 de setembre de 2008, amb motiu de celebració de les
Festes Majors, s’ampliï en una hora l’horari de tancament dels bars musicals i
discoteques ubicats al municipi.
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-Resolució núm. 193/2008, de data 15.09.2008, per la qual s’atorga al Sr. Luís
Felipe Ochotorena, llicència urbanística per a segregar la finca urbana F09 de
la Unitat d’Actuació núm. 4 de les NSSP de Gandesa,
segons expedient
d’obres 150/2008.
-Resolució núm. 194/2008, de 15.09.2008, per la qual s’aproven inicialment
els projectes tècnics de les obres a realitzar per al restabliment de les
infraestructures municipals afectades pels aiguats de 12 de juliol de 2008.
-Resolució núm. 195/2008, de data 24.09.2008,
pagament d’una factura per import de 16,00€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució núm. 196/2008, de data 24.09.2008, de convocatòria al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió ordinària el dia 29 de setembre de
2008.
L’Ajuntament Ple es va donar per assabentat.

Assumptes d’Hisenda:

6)

Donar compte de l’aprovació definitiva del Pressupost Municipal
per a l’exercici 2008, bases d’execució, plantilla orgànica i relació
de llocs de treball.

A continuació, la Secretària de la Corporació Municipal, atenent a les
instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va informar que l'expedient del
Pressupost Municipal per a l'exercici 2008,
bases d'execució, plantilla
orgànica i relació de llocs de treball, aprovats inicialment per l'Ajuntament Ple
en sessió de data 25 d’agost de 2008,
s'havia sotmès a informació pública
durant un termini de quinze dies (15), mitjançant sengles edictes publicats al
Butlletí Oficial de la Província núm. 198 de data 26 d’agost de 2008 i al tauler
d'anuncis de la Casa Consistorial, respectivament, no havent-se presentat cap
tipus de reclamació.
Va informar la funcionària que de conformitat amb el que disposava l'article
169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el mateix acord plenari
de data 25 d’agost de 2008, el Pressupost Municipal per a l'exercici 2008 i
documentació annexa, havien esdevingut aprovats amb caràcter definitiu.
L'Ajuntament Ple va donar-se'n per assabentat.
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7)

Aprovació inicial si s’escau, de l’expedient de modificació de
crèdit 1/2008, que afecta el Pressupost Municipal del mateix
exercici.

El Sr. Alcalde va exposar que s’havia d’assumir una obligació per a la qual no
hi havia consignació pressupostària i que afectava a despeses d’inversió,
originades per l’atorgament d’un ajut destinat al projecte de creació d’un viver
d’empreses fase 1. Per aquest motiu proposava al Ple de la Corporació
Municipal aprovar un 1er. expedient de modificació de crèdit per import de
51.709,00€, que afectaria al Pressupost Municipal de 2008 i que es finançaria
conjuntament amb nous o majors ingressos sobre els totals previstos i amb
baixes de crèdit d’altres partides de despeses no compromeses.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Vistos els articles 177 en relació amb el 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i 21, 34 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, així
com d’altres disposicions concordants;
Fet avinent l’informe emès per Secretaria-Intervenció, obrant a l’expedient;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l’abstenció del Grup Municipal CiU i del
Grup Municipal del Partit Popular:
PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 1/2008, que
afecta el Pressupost Municipal del mateix exercici, ascendeix a l’import de
51.709,00€, afecta únicament a despeses d’inversió i es finança conjuntament
amb nous ingressos sobre els totals previstos al Pressupost i amb baixes de
crèdit d’altres partides de despeses no compromeses, en els termes següents:
PARTIDES A SUPLEMENTAR O HABILITAR:
Núm. Partida
Denominació
Import.
__________________________________________________________________

627.06/7.2

Creació del viver d’empreses, fase 1a.

51.709,00

____________________________________ _____________________________
SUMA.........................................................................................................51.709,00
TOTAL A SUPLEMENTAR O HABILITAR:............................................51.709,00_
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FINANÇAMENT:
a) Amb nous o majors ingressos no previstos al Pressupost Municipal:

755.16

Subvenció Generalitat, Creació del viver d’empreses,
Fase 1a

50.000,00

b) Amb baixes de crèdit d’altres partides de despeses
del Pressupost Municipal no compromeses

627.05/4.3

Redaccions de projectes i direccions d’obra

1.709,00

TOTAL FINANÇAMENT.........................................................................51.709,00

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.
8)

Aprovació si s’escau, de padrons cobratoris de taxes municipals.

A) Padró taxa municipal pel servei d’abastament d’aigua, 3-T-2008.
Vist el padró cobratori de la taxa municipal pel servei d’abastament d’aigua,
referit al 3r. trimestre de 2008 i que ascendeix a l’import de 94.260,55€, inclòs
el Cànon de Sanejament i l’Iva,
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
SEGON: Sotmetre’l a informació pública durant un termini d’un mes, a efectes
d’examen i de reclamacions.
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TERCER:
Disposar l’inici de la gestió recaptatòria del padró aprovat en
període voluntari, de conformitat amb el que estableixen el Reglament General
de Recaptació i la Llei General Tributària, respectivament.

9)

Donar compte dels drets liquidats en concepte de taxes pel servei
de les Piscines Municipals, estiu 2008, per la impartició del curs
de natació,
per l’ocupació del domini públic amb parades de
venda i atraccions i per publicitat en el programa de Festes
Majors, respectivament.

Atenent a les instruccions facilitades pel Sr. Alcalde,
Secretaria va donar
compte d’un resum de les liquidacions obtingudes per la recaptació de les taxes
abans esmentades, segons el resum següent:
Taxa per publicitat en el Programa de
Festes Majors 2008

10.662,28€ (segons padró cobratori)

Taxa per ocupació del domini públic
amb parades i atraccions, Festes Maj

2.966,00€ (segons padró cobratori)

Taxa pel servei de les Piscines Mpals.
durant l’estiu 2008

1.883,52€ (entrades a les piscines)
13.391,72€ (abonaments temporada)

Taxa per la impartició del curs de
Natació, estiu 2008

735,68€ (adults)
2.374,24€ (infantils)

L’Ajuntament Ple es va donar per assabentat.

10) Donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació de
l’ordenança fiscal núm. 36, reguladora del preu públic per la
venda de llibres sobre Gandesa.
Per Secretaria es va informar que l’acord de l’Ajuntament Ple de data
29.05.2008, d’aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal núm.
36, reguladora del preu públic per la venda de llibres sobre Gandesa, per
addició del preu de venda del llibre del Sr. Joaquin Antonio Rabasa “Manoll de
poesies”, s’havia sotmès a informació pública durant un termini de trenta dies,
mitjançant sengles edictes publicats en el BOPT núm. 171 de data 23.07.2008 i
en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament, no havent-se
presentat cap tipus de reclamació.
Va informar la Secretària que l’acord d’aprovació provisional havia esdevingut
aprovat amb caràcter definitiu.
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L’Ajuntament Ple es va donar per assabentat.
Assumptes d’Obres Públiques i Urbanisme.
6) Sol·licituds de llicència urbanística.
Obres menors:
Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s’esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l’emplaçament assenyalat;
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 a la Sra. Eva Solé Valls, llicència municipal per a restaurar la
façana de l’edifici existent al c. del Call, núm. 26, de Gandesa, de conformitat
amb l’expedient d’obres núm. 149/2008, 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.
-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).
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2. Atorgar a l’empresa “Jokey Plastik Ibérica, SLU”, amb CIF B-6445538,
llicència municipal per a realitzar obres de moviments de terres per anivellar les
parcel·les 29, 30, 31 i 32 del Polígon Industrial “la Plana”, de Gandesa, de
conformitat amb l’expedient d’obres núm. 151/2008, amb estricta subjecció a
les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a legislació urbanística
vigent.
3. Atorgar a l’empresa “Terra Alta Instal·lacions, SL”, amb CIF B-43919273,
llicència municipal per a arrebossar les façanes del magatzem existent al c.
Font de Dalt, núm. 16, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres
núm. 157/2008,
amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi i a legislació urbanística vigent, i condicionada al
compliment de les següents determinacions:
-Es recomana que les façanes de l’edifici siguin de color terrós o similar, a fi
que s’integri en l’entorn d’aquesta zona d’ordenació de cases en filera (clau
2A, segons les NSSP).
4. Atorgar al Sr. Marcos Foz Pedrol, llicència municipal per a realitzar obres
de moviments de terres per anivellar la parcel·la 27-B del Polígon Industrial “la
Plana”, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 158/2008,
amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i
a legislació urbanística vigent.
5. Atorgar a la Sra. Elena Salaet Cervera, llicència municipal per a efectuar
obres de reforma interior d’un local situat a la planta baixa de l’edifici existent al
c. Miravet, núm. 10, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres
núm. 159/2008,
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.
-En cas de realitzar-se qualsevol activitat en el local abans esmentat, s’haurà
de disposar prèviament de la corresponent llicència municipal d’activitat i/o
ambiental.
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.
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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:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
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2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
CINQUÈ: Aprovar la liquidació de la taxa municipal per l’ocupació de la via
pública amb eines i materials de construcció, practicada al promotor relacionat,
de conformitat amb les sol·licituds per ell presentades i l’ordenança fiscal
aplicable.
.-.-.-.-.-.-.-.

Tanmateix, l’Ajuntament Ple va acordar,
Municipal Sr. Pere Royo Pedrola:

amb l’abstenció del Regidor

PRIMER: Atorgar al Sr. Pere Royo Pedrola, llicència municipal per a col·locar
sòcol i restaurar la façana de l’edifici existent al c. Jaume Font, núm. 2,
cantonada av. d’Aragó, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres
núm. 146/2008,
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.
-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).
-Caldrà obtenir prèviament el permís de la Demarcació de Carreteres de l’Estat
a Tarragona, ja que l’edifici està situat al c. Jaume Font 2, cantonada amb l’av.
d’Aragó, travessia de la Ctra. N-420, de titularitat estatal.
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:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
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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.
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;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Sr. Blai Ernest Franquet Chertó, llicència urbanística per a
la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, compost de planta soterrani
(114,54 m2 de superfície), planta baixa (115,64 m2 de superfície) i planta
primera (80,02 m2 de superfície), amb una superfície construïda total de
310,20 m2, a ubicar a la Urbanització Povet de la Plana, parcel·la 1, de
Gandesa, de conformitat amb el projecte tècnic aportat pel promotor, obrant a
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l’expedient d’obres núm. 139/2008, amb estricta subjecció a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent,
amb les condicions següents:
-S’haurà d’aportar el qüestionari estadístic degudament emplenat i signat.
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 promotor esmentats, de conformitat
amb l’establer a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7,
respectivament, determinant que a la vista de les obres realitzades
efectivament i del seu cost real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la
base imposable i practicarà la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
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.

16

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.
Sol·licituds de llicència de primera ocupació
Sol·licitud de l’empresa “Módul Promocions, SRL”,
ocupació.

de llicència de primera

Vista la sol·licitud de l’empresa “Módul Promocions, SRL”, de llicència de
primera ocupació de la vivenda unifamiliar entre mitgeres, composta de planta
baixa, planta 1a., planta 2a. i altell, emplaçada al c. Costumà, núm. 24-26,
de Gandesa, segons consta a l'expedient d'obres núm. 108/2005;
Atès que el promotor ha aportat el certificat final d’obra i d’habitabilitat
d’habitabilitat i s'ha constatat que les obres s'han efectuat bàsicament 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;
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Vistos els articles 179.2e) i 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 75 i següents, 90 i 91
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals i disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a l’empresa “Módul Promocions, SRL” amb CIF B-43242635,
llicència de primera ocupació de la vivenda unifamiliar entre mitgeres,
composta de planta baixa, planta 1a, planta 2a i altell, emplaçada al c.
Costumà, núm. 24-26, de Gandesa, de conformitat amb a documentació
tècnica aportada pel promotor, obrant a l'expedient d'obres núm. 108/2005.
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 dels Srs. Josep Ma. Aubanell i Rosa Luz, de llicència de primera
ocupació.
Vista la sol·licitud dels Srs. Josep Ma. Aubanell Grau i Rosa Luz Muñoz, de
llicència de primera ocupació d’un (1) local i dos (2) habitatges ubicats a la
planta baixa i plantes primera i segona, respectivament,
de l’edifici
plurifamiliar entre mitgeres existent al c. Reis Catòlics, núm. 3, de Gandesa,
segons consta a l'expedient d'obres núm. 116/2008;
Atès que els promotors han aportat el certificat final d'obra i d’habitabilitat del
local i dels dos habitatges, d’acord amb el projecte pel qual es va atorgar la
llicència urbanística;
Atès que els promotors han presentat així mateix a l'Ajuntament,
la
documentació tècnica a què es refereix la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de
l'Habitatge;
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 amb l’abstenció dels Regidors Municipals Srs.
Carles Luz Muñoz del Grup Mpal. CiU i Joaquin Pedrola Garde del Grup Mpal.
ERC-AM;
PRIMER:
1. Atorgar als Srs. Josep Ma. Aubanell Grau i Rosa Luz Muñoz, llicència de
primera ocupació d’un (1) local i de dos (2) habitatges ubicats a la planta baixa i
plantes primera i segona, respectivament, de l’edifici plurifamiliar entre
mitgeres existent al c. Reis Catòlics, núm. 3, de Gandesa, de conformitat
amb a documentació tècnica aportada pels promotors, obrant a l'expedient
d'obres núm. 116/2008.
2. Determinar que la present llicència no inclou en cap cas la planta tercera
(3a.) del mateix edifici, la qual no s’ajusta a llicència urbanística ni a les
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi.
SEGON: Aprovar la liquidació de taxes municipals per l'atorgament de la
llicència de referència i per l'expedició de documents a practicar als titulars
d'aquesta, de conformitat amb l’establert a les ordenances fiscals municipals
núm. 5 i 7, respectivament.
TERCER:
Determinar que la present llicència s'atorga salvant el dret de
propietat i sens perjudici de tercer i no podrà invocar-se per a excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què pugin incórrer els seus titulars
en l'exercici de les activitats a la que la mateixa es refereix.
Sol·licitud de l’empresa “Terra Alta Instal·lacions, SL”, de llicència de primera
ocupació.
Vista la sol·licitud de l’empresa “Terra Alta Instal·lacions, SL”, de llicència de
primera ocupació d’un magatzem d’una planta, de 151,00 m2 de superfície
construïda, ubicat al c. Font de Dalt, núm. 16, segons consta a l'expedient
d'obres núm. 125/2008;
Atès que es tracta d’una construcció que té una antiguitat d’uns 30 anys,
segons cadastre d’urbana;
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:
1. Atorgar a l’empresa “Terra Alta Instal·lacions, SL”, amb CIF B-43919273,
llicència de primera ocupació d’un magatzem d’una planta, existent al c. Font
de Dalt, núm. 16, de Gandesa, de conformitat amb a documentació tècnica
aportada pels promotors, obrant a l'expedient d'obres núm. 125/2008, amb la
condició següent:
-S’hauran d’arrebossar les façanes de l’edifici que donen a carrer.
SEGON: Aprovar la liquidació de taxes municipals per l'atorgament de la
llicència de referència i per l'expedició de documents a practicar als titulars
d'aquesta, de conformitat amb l’establert a les ordenances fiscals municipals
núm. 5 i 7, respectivament.
TERCER:
Determinar que la present llicència s'atorga salvant el dret de
propietat i sens perjudici de tercer i no podrà invocar-se per a excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què pugin incórrer els seus titulars
en l'exercici de les activitats a la que la mateixa es refereix.
Sol·licitud de la Sra. Montserrat Pallejà Vellvè,
ocupació.

de llicència de primera

Vista la sol·licitud de la Sra. Montserrat Pallejà Vellvè, de llicència de primera
ocupació de l’habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat a la Urbanització Povet de
la Plana, parcel·la 35, de Gandesa, segons consta a l'expedient d'obres
núm. 144/2008;
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 a la Sra. Montserrat Pallejà Vellvè, llicència de primera
ocupació de l’habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat a la Urbanització Povet de
la Plana, parcel·la 35, de Gandesa, de conformitat amb a documentació
tècnica aportada pel promotor, obrant a l'expedient d'obres núm. 144/2008.
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. Xavier Monner Català, de llicència de primera ocupació.
Vista la sol·licitud del Sr. Xavier Monner Català, de llicència de primera
ocupació de l’habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat a la Urbanització Povet de
la Plana, parcel·la 19, de Gandesa, segons consta a l'expedient d'obres
núm. 155/2008;
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;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Sr. Xavier Monner Català, llicència de primera ocupació
de l’habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat a la Urbanització Povet de la Plana,
parcel·la 19, de Gandesa,
de conformitat amb a documentació tècnica
aportada pel promotor, obrant a l'expedient d'obres núm. 155/2008.
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SEGON: Aprovar la liquidació de taxes municipals per l'atorgament de la
llicència de referència i per l'expedició de documents a practicar als titulars
d'aquesta, de conformitat amb l’establert a les ordenances fiscals municipals
núm. 5 i 7, respectivament.
TERCER:
Determinar que la present llicència s'atorga salvant el dret de
propietat i sens perjudici de tercer i no podrà invocar-se per a excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què pugin incórrer els seus titulars
en l'exercici de les activitats a la que la mateixa es refereix.
Sol·licitud de llicència del Sr. Àngel Jaén Valls. per a instal·lar una grua
autodesplegable (Exp. 153/2008).
Vista la sol·licitud del Sr. Àngel Jaén Valls, d'autorització per a instal·lar una
grua autodesplegable, classe II (203,84 KNm), de 12,00 kW de potència
elèctrica, a la Urbanització Povet de la Plana, parcel·la 25, de Gandesa,
amb motiu de l'execució per part del mateix promotor, de les obres de
construcció d’una vivenda unifamiliar de PB i P1a. a l’indret anteriorment
assenyalat;
Examinada la documentació tècnica aportada per l'interessat, obrant a
l'expedient d'obres núm. 153/2008;
Vist l'informe emès al respecte pel Tècnic Municipal, obrant a l'expedient,
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Sr. Àngel Jaén Valls, autorització per a instal·lar una grua
autodesplegable, classe II (203,84 KNm), de 12,00 kW de potència elèctrica,
a la Urbanització Povet de la Plana, parcel·la 25, de Gandesa, de conformitat
amb la documentació aportada per l'interessat segons consta a l'expedient
153/2008, condicionada al compliment de les següents determinacions:
-Una vegada instal·lada la grua, el titular de la llicència haurà d’aportar a
l’Ajuntament el corresponent certificat d’instal·lació, emès per una entitat
col·laboradora de l’administració.
-Un cop acabada l’obra i retirada la grua, s’hauran de deixar en bon estat la
vorera i el carrer que puguin resultar afectats per les obres i la instal·lació.
SEGON: Determinar que la present autorització s'entén atorgada salvat el dret
de propietat i sens perjudici de tercer i no podrà ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagi pogut incórrer el beneficiari
en l'exercici de la seva activitat.
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TERCER:
Aprovar la liquidació de l'impost sobre instal·lacions, obres i
construccions i taxes municipals devengada per l'atorgament de la present
autorització, de conformitat amb les ordenances fiscals aplicables.

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:

Nom
ExpEedien
150/2008

Luís F. Ochotorena Pérez

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

Emplaçament
Unitat d’Actuació 4, Fca. F09

a

connectar

a

Actuació
actuació

Llicència de
segregació

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-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:
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Expedient

Nom peticionari

Emplaçament

147/2008

Rosa Tena Lierta

Av. València, 7, 1er B

148/2008

Eva Solé Valls

C. del Call, 26

152/2008

Àngel Jaén Valls

C. Doctor Ferran, 70

154/2008

Terra Alta Instal·lacions
SL

C. Font de Dalt, 16

1562008

Maphre Automóviles, SA

Av. València, 20, baixos

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

Sol·licituds d’autorització per a connectar a la xarxa municipal de
clavegueram.
Vistes les peticions efectuades pels promotors que tot seguit s’esmenten, per a
connectar a la xarxa municipal de clavegueram pels immobles emplaçats en els
llocs que així mateix es relacionen;
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal;
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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

147/2008

Rosa Tena Lierta

Av. València, 7, 1er B

148/2008

Eva Solé Valls

C. del Call, 26

152/2008

Àngel Jaén Valls

C. Doctor Ferran, 70

154/2008

Terra Alta Instal.lacions
SL

C. Font de Dalt, 16

1562008

Maphre Automóviles, SA

Av. València, 20, baixos

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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11) 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.
A proposta del Sr. Alcalde, aquest assumpte va restar damunt la taula perquè
mancava l’informe del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat sobre el projecte de referència.
12) Aprovació provisional si s’escau, de la modificació del Pla
Especial regulador de les condicions d’edificació de l’Arxiu
Històric Comarcal de Gandesa.
L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada en data 30.06.2008 va
aprovar inicialment la modificació del Pla especial regulador de les condicions
d’edificació de l’Arxiu Històric Comarcal de Gandesa, a fi d’ajustar-lo a les
necessitats funcionals de l’arxiu.
La modificació aprovada es va sotmetre a informació pública per un termini d'un
mes a efectes d'examen i de reclamacions, mitjançant sengles anuncis
publicats en el Butlletí Oficial de la Província núm. 183, de data 6.08.2008, en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5.191, de data 8.08.2008,
en el Diari El Punt de data 4.08.2008 i en el tauler d'anuncis de la Casa
Consistorial, respectivament.
Durant el tràmit d'informació pública no es va presentar cap tipus de
reclamació.
Per altra part, l'Ajuntament va sol·licitar informe sobre el pla aprovat als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
Els informes rebuts han estat favorables.
Vistos els articles 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, 83.3 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme i disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació del Pla especial regulador de
les condicions d’edificació de l’Arxiu Històric de Comarcal de Gandesa, a fi
d’ajustar-lo a les necessitats funcionals de l’arxiu.
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SEGON: Sotmetre el Pla Especial aprovat a consideració de la Comissió
Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, a fi que si s'escau, l'aprovi
definitivament.
13) Aprovació provisional si s’escau, del Pla Especial promogut pel
Grup Sagessa, per a regular les condicions d’edificació a l’àmbit
qualificat d’equipament públic, a la Ctra. de Bot, s/núm. Clau E-1,
equipament social.
L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada en data 2.08.2007 va aprovar
inicialment el Pla Especial per regular les condicions d’edificació a l’àmbit
qualificat d’equipament públic, a la ctra. de Bot, s/núm. Clau E-1: Equipament
social, redactat per l’arquitecte Sr. Carles Busquets, promogut pel Grup
Sagessa.
El pla aprovat es va sotmetre a informació pública per un termini d'un mes a
efectes d'examen i de reclamacions, mitjançant sengles anuncis publicats en el
Butlletí Oficial de la Província 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.
Durant el tràmit d'informació pública no es va presentar cap tipus de
reclamació.
Per altra part, l'Ajuntament va sol·licitar informe sobre el pla aprovat als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
Els informes rebuts han estat favorables, però el del SSTT de Mobilitat de la
Generalitat hi estableix determinades condicions.
Vistos els articles 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, 83.3 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme i disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar provisionalment el Pla Especial per regular les condicions
d’edificació a l’àmbit qualificat d’equipament públic, a la ctra. de Bot, s/núm.
Clau E-1: Equipament social, redactat per l’arquitecte Sr. Carles Busquets,
promogut pel Grup Sagessa, amb la incorporació de les condicions establertes
a l’informe emès pels Serveis Territorials de Mobilitat de la Generalitat, que
són les següents:
1: Distància de la construcció a la carretera, amidada en projecció horitzontal:
A l’aresta exterior de la calçada: 25,00 metres.
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2. Distància fixada per a construccions. S’estableix per la línia d’edificació de
manera que en la zona compresa entre la línia d’edificació i la carretera no es
permet la construcció, reconstrucció o ampliació de cap edifici, ni les obres de
consolidació d’edificacions existents que impliquin augment de volum de l’edifici
existent, ni tampoc els canvis d’ús que puguin incidir negativament en
l’explotació de la carretera.
3. Pel que fa als edificis existents davant d’aquesta línia, només s’autoritzaran
aquelles obres imprescindibles per a la seva conservació i manteniment.
4. Si es tracta de sòl urbà, la distància serà que fixi el planejament urbanístic
vigent o la línia d’edificació establerta, si escau.
5. 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 de
planejament que afecti les competències en matèria viària, al Servei Territorial
de Mobilitat de Terres de l’Ebre.
6. Prèviament a l’execució de qualsevol obra/actuació sobre la que té
competències el Servei Territorial de Mobilitat, es demanarà la preceptiva
autorització al servei esmentat, de conformitat amb allò que disposa l’article 33
de la Llei 7/1993, de Carreteres.
SEGON: Sotmetre el Pla Especial aprovat a consideració de la Comissió
Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, a fi que si s'escau, l'aprovi
definitivament.
14) Aprovació provisional si s’escau, del Pla Especial del carrer Sant
Miquel, redactat per l’INCASOL, que té per objectiu l’obertura
d’un nou vial al nucli urbà, entre el c. Castillejos i el c. Sant
Miquel.
L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada en data 24.01.2008 va
aprovar inicialment el Pla Especial del carrer Sant Miquel, aportat per
l’INCASOL, el qual té per objectiu l’obertura d’un nou vial al nucli antic, entre
el c. Castillejos i el c. Sant Miquel, sent l’àmbit total d’actuació de 389,00 m2,
amb la condició que es formi xamfrà a cadascun dels dos solars resultants del
pla.
El Pla Especial es va sotmetre a informació pública per un termini d'un mes a
efectes d'examen i de reclamacions, mitjançant sengles anuncis publicats en el
Butlletí Oficial de la Província 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.
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Durant el tràmit d'informació pública no es va presentar cap tipus de
reclamació.
Per altra part, l'Ajuntament va sol·licitar informe sobre el pla aprovat als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
Els informes rebuts han estat favorables, però el del SSTT de Mobilitat de la
Generalitat hi estableix determinades condicions.
Vistos els articles 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, 83.3 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme i disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar provisionalment el Pla Especial del carrer Sant Miquel,
aportat per l’INCASOL, el qual té per objectiu l’obertura d’un nou vial al nucli
antic, entre el c. Castillejos i el c. Sant Miquel, sent l’àmbit total d’actuació de
389,00 m2, amb la condició que es formi xamfrà a cadascun dels dos solars
resultants del pla i que s’incorporin les condicions establertes pels SSTT de
Mobilitat de la Generalitat, que són les següents:
-La pavimentació del vial no pot comportar en cap cas la modificació de la
geometria de l’accés a la carretera ja existent i s’adoptaran les mesures
necessàries per a evitar que la graveta i altres materials solts, puguin arribar a
la carretera.
-El pendent del vial, en cap cas, produirà una aportació d’aigües pluvials a la
carretera.
-A la incorporació del vial amb la carretera s’ha de col·locar un senyal R-2
STOP.
-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 dels SSTT de Mobilitat de la Generalitat en
matèria viària.
-Prèviament a l’execució de qualsevol actuació sobre la que té competència el
SSTT de Mobilitat de Terres de l’Ebre, s’ha de demanar la preceptiva
autorització al servei esmentat, d’acord amb el que disposa l’article 33 de la
Llei 7/1993, de Carreteres.
SEGON: Sotmetre el Pla Especial aprovat a consideració de la Comissió
Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, a fi que si s'escau, l'aprovi
definitivament.
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Assumptes de Governació:
15) Sol·licituds de llicència municipal d’activitat.
Sol·licitud de l’empresa “Centre de Formació Terra Alta, SL” (Exp. 20/2008).
L’empresa “Centre de Formació Terra Alta, SL” ha sol·licitat llicència ambiental
per un centre de formació a ubicar a la Ctra. de Vilalba, núm. 25, baixos, de
Gandesa, segons consta a l'expedient a dalt referenciat.
Segons el projecte aportat per l’interessat i l'informe emès al respecte pel
Tècnic Municipal, l'activitat es troba classificada a l'annex III, Codi 12 "Altres
activitats", Subcodi 48 "Centres docents amb capacitat de fins a 100 places",
del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'administració ambiental, sotmesa per tant, al règim de comunicació.
Segons les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, l'activitat a
establir és un ús permès en aquesta zona, qualificada com a sòl urbà, zona
d’ordenació antiga i tradicional, Clau 1-B.
El local on s’ha d’establir l’activitat té una superfície útil de 38,04 m2, tots en
la planta baixa d’un edifici plurifamiliar existent, un aforament màxim de 16
persones i reuneix les condicions de seguretat exigides per l'ús a què es
destina, d'acord amb la documentació presentada.
El local, emplaçat en sòl urbà, té els serveis de vies públiques, d’aigua,
sanejament i subministrament d’energia elèctrica, prescrits per la normativa
vigent.
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:

de 18 de maig, abans

L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a l’empresa “Centre de Formació Terra Alta, SL”, amb CIF
B-43488758, llicència ambiental per l’establiment d’un centre de formació, a
ubicar a la Ctra. de Vilalba, núm. 25, baixos, de Gandesa, condicionada al
compliment de les següents determinacions:
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1. Amb una antelació mínima d’un mes a la data d’inici de l’activitat, el titular
de la llicència haurà de presentar a l'Ajuntament una certificació tècnica
expedida per un tècnic competent o una entitat col·laboradora de
l'Administració, acreditativa que les instal·lacions i l'activitat compleixen els
requeriments legals exigibles referents a:
a) Que les instal·lacions i l'activitat s'ajusten al projecte presentat.
b) Que s'han efectuat els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions
necessaris per verificar el compliment dels nivells d'emissió i altres normes i
prescripcions tècniques de compliment obligatori, i cal especificar els resultats
obtinguts, tant en matèria de medi ambient com de prevenció d'incendis i
protecció de la salut.
2. Tanmateix, abans d’iniciar l’activitat, el promotor haurà de sol·licitar als
Serveis Tècnics Municipals que realitzin la corresponent acta de comprovació.
3. Del control previ efectuat per l'Ajuntament s'estendrà un acta de
comprovació. Aquest control previ inicial s'efectuarà sens perjudici dels
controls que posteriorment realitzi l'Ajuntament, a l'empara del que estableix
l'article 89 del Decret 136/1999, de 18 de maig.
4. L’aforament màxim del local serà de 16 persones.
SEGON: Determinar que la present autorització s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer el titular de la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
Sol·licitud del Sr. Devinder Singh,
d’activitat, (Exp. 22/2008).

de canvi de titularitat d’una llicència

El Sr. Devinder Singh ha sol·licitat autorització per a canviar la titularitat de la
llicència d’activitat del locutori emplaçat al c. Miravet, núm. 1, baixos. de
Gandesa, segons consta a l'expedient a dalt referenciat.
La llicència d’activitat consta actualment a nom del Sr. Delia Szocsi, amb NIE
X-4191550-F, segons acord plenari de data 4.12.2003. L’actual titular ha
manifestat el seu consentiment en transmetre la llicència en favor del
peticionari;
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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.
Fets avinents els informes favorables emesos al respecte pel Tècnic Municipal i
pel Cap Local de Sanitat, respectivament;
Vist l’article 86 del Decret 179/1995, 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i disposicions
concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Sr. Devinder Singh, amb NIE X3478111M, autorització
municipal per a què consti al seu nom la llicència d’activitat del locutori,
emplaçat al c. Miravet, núm. 1, baixos, de Gandesa, de conformitat amb la
documentació obrant a l’expedient 22/2008.
SEGON: Determinar que la present autorització s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer el titular de
l’autorització atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals aplicables.
Sol·licitud del Sr. Joan Domènech Lliberia de llicència ambiental per ampliar un
taller de reparació i venda de motocicletes, amb les branques de mecànica,
electricitat i subespecialitat en pneumàtics, al c. Metge Pio Aubà, núm. 3, de
Gandesa, Exp. 21/2008
Aquest expedient resta damunt la taula, pendent de resolució, fins a disposar
de l’informe preceptiu per part del Departament de Governació pel que fa a
prevenció d'incendis.
17) Aprovació si s’escau, del Pla d’Actuació Municipal d’Emergència
Nuclear (PAMEN).
Vist el Pla d’Actuació Municipal en Emergència Nuclear (PAMEN) que ha
elaborat l’Ajuntament, com a complement al Pla Director del PENTA aprovat
pel Consell de Ministres el dia 9 de juny de 2006;
Atès que el PAMEN inclou la relació de persones que assumeixen
responsabilitat de les diferents funcions que figuren en el Pla;
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Atès que el PAMEN s’ha actualitzat desprès de les passades Eleccions
Municipals de 2007;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el nou Pla d’Actuació Municipal en Emergència Nuclear
(PAMEN) del municipi de Gandesa.
SEGON: Trametre un exemplar del Pla aprovat, degudament diligenciat, a la
Subdelegació del Govern a Tarragona, per al seu coneixement i efectes
escaients.
18) Aprovació inicial si s’escau, del Reglament del Registre Municipal
d’Unions Estables de Parella.
El Sr. Alcalde va oferir la paraula al Regidor Sr. Manel Vidal Salvadó, del Grup
Mpal. APG-FIC perquè fes l’exposició sobre el tema a debat.
El Regidor Sr. Vidal va exposar que es tractava d’atendre la demanda social
que hi havia al municipi en relació a la creació del Registre Municipal d’Unions
Estables de Parella.
Va dir el Regidor que si es creava el Registre esmentat, hi tindrien accés les
unions no matrimonials de convivència estable, regulades a la Llei 10/1998, de
15 de juliol, d’Unions Estables de Parella. Va exposar tanmateix que el
Registre tindria naturalesa administrativa i es regiria per la seva ordenança
reguladora i per les normes que amb caràcter complementari es poguessin
dictar.
El Regidor va proposar que l’Ajuntament aprovés inicialment el Reglament
esmentat i la seva ordenança reguladora.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Vistos els articles 56 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Aprovar inicialment la creació del Registre Municipal d’Unions
Estables de Parella i la seva ordenança reguladora.
SEGON: Sotmetre el present acord a informació públic durant un termini de
trenta dies a efectes d’examen i de reclamacions.
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TERCER: Determinar que un cop transcorregut el tràmit d’informació pública,
si no es presenta cap reclamació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà
definitiu sense necessitat d’ulterior acord.
Assumptes diversos:
19) Assumptes de l’Alcaldia-Presidència.
Ni n’hi varen haver.
PRECS I PREGUNTES:
A continuació, el Sr. Alcalde va oferir la paraula als Srs. Regidors a fi d’iniciar
el torn de precs i preguntes.
Va iniciar el torn el Regidor Sr. Pere Royo Pedrola, del Grup Municipal CiU, el
qual va preguntar al Sr. Alcalde si li podia dir el motiu pel qual hi havia carrers
que no tenien enllumenat públic, com ara l’av. d’Aragó, el c. Metge Pio Aubà,
etc.
El Sr. Alcalde va dir que s’havien cremat la línia soterrada i els diferencials de
tota la zona, que la línia elèctrica estava sobredimensionada i encara no
s’havia pogut reparar l’avaria.
En un altre ordre de coses, el Regidor Sr. Pere Royo va preguntar al Sr.
Alcalde si s’havia contestat a un veí que s’havia queixat a l’Ajuntament perquè
els vehicles mal estacionats impedien l’accés a casa seva.
El Sr. Alcalde va contestar que ja havia donat instruccions als Vigilants
Municipals perquè formulessin els corresponents butlletins de denúncia per
aquests vehicles mal estacionats.
No hi va haver cap més prec ni pregunta.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió a un quart de dotze del vespre de la data al
començament assenyalada.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, vint-i-nou de setembre de dos mil vuit.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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La Secretària,
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