ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT
PLE, EN DATA 1 DE FEBRER DE 2007.
A Gandesa, sent un quart de deu del vespre del dia 1 de febrer de 2007, es
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, sota la presidència del
Sr. Alcalde, En Miquel Aubà Fleix, els Regidors Municipals que tot seguit es
relacionen, convocats prèviament per l'Alcaldia, a fi de celebrar sessió plenària
de caràcter ordinari:
-Sr. Manel Vidal Salvadó.
-Sr. Isidre Montané Cabús.
-Sr. Ramón Lluís Vidal.
-Sra. Maria José Serra Bedós.
-Sr. Jesús Fernando García Chacón.
-Sr. Joaquin Fontoba Solé.
-Sra. Laura Galano Roqueta.
-Sr. Diego Domènech Escudé.

Els Regidors Srs. Pere Joan Bové i Carles Luz Muñoz, s'incorporen més tard a
la sessió.
Hi és present la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal, Sra.
Iolanda Sas Laudo.
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 determina l'article 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 2568/86, 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 les actes de les sessions celebrades per
l’Ajuntament Ple en dates 30 d’agost de 2006 i 28 de desembre de 2006,
respectivament.
Acta sessió 30.08.2006:
Feta avinent l’acta de la sessió extraordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en
data 30 d’agost de 2006;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió extraordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en
data 30 d’agost de 2006, sense esmenes de cap tipus.
Acta sessió 28.12.2006:
Feta avinent l’acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en data
28 de desembre de 2006;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en data 28
de desembre de 2006, sense esmenes de cap tipus.
Acta sessió 29 de juny de 2006: Correcció d’errades en la transcripció.
Per Secretaria es va informar que s’havia esmenat una errada detectada en la
transcripció de l’acta de la sessió plenària de data 29 de juny de 2006, en
l’apartat de Resolucions, les quals ara anaven relacionades des del núm. 65 al
99 inclòs, en lloc del núm. 38 al 72, consignats abans erròniament.
L’Ajuntament Ple es va donar per assabentat, aprovant l’acta de la sessió de
29 de juny de 2006 amb la correcció de la numeració abans esmentada.
En aquest moment, quant són dos quarts de deu del vespre, s’incorpora a la
sessió el Regidor Municipal Sr. Carles Luz Muñoz.
2) Donar compte de la correspondència d'interès municipal.
A continuació, la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal, atenent a
les instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d'un recull de la
correspondència d'interès municipal rebuda darrerament, segons el detall
següent:
a) Carta de pagament de l’aportació econòmica efectuada per l’Obra Social de
la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, d’import 400,00€, destinada la
3a. edició de les Jornades Culturals “Dies de Guerra, Diàlegs de Pau”,
celebrades a Gandesa el mes d’octubre de 2006.
b) Escrit dels Serveis Territorials de Treball i Indústria de la Generalitat a les
Terres de l’Ebre, rebut en data 14.11.2006,
comunicant la resolució
d’atorgament de pròrroga de l’autorització administrativa i de l’aprovació del
projecte executiu del parc eòlic “Coll del Moro”. Exp. 1612/006/03.
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c) Escrit del President Provincial de Creu Roja, rebut en data 20.11.2006,
informant de la formació de l’oficina de Creu Roja Gandesa-Móra d’Ebre-Ascó,
la qual coordinarà els voluntaris de les diferents poblacions i oferirà un servei
més ampli als usuaris.
d) Escrit de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, rebut en data
23.11.2006, comunicant que la quota que correspon satisfer a l’Ajuntament
per l’any 2007 és de 512,00€.
e) Escrit de la Federació de Municipis de Catalunya, rebut en data 1.12.2006,
comunicant que la quota que correspon satisfer a l’Ajuntament per l’any 2007
és de 580,61€.
f) Escrit de la Caja Rural de Teruel, rebut en data 4.12.2006, comunicant que
ha atorgat a l’Ajuntament un ajut econòmic de 300,00€, destinat a finançar les
despeses de les Jornades Culturals “Dies de Guerra, Diàlegs de Pau”,
celebrades a Gandesa el mes d’octubre de 2006.
g) Escrit de Caixa Tarragona, rebut en data 19.12.2006, comunicant que ha
atorgat a l’Ajuntament un ajut econòmic de 500,00€, destinat a finançar les
despeses de les Jornades Culturals “Dies de Guerra, Diàlegs de Pau”,
celebrades a Gandesa el mes d’octubre de 2006.
h) Escrit de la Federació de Municipis de Catalunya,
rebut en data
14.12.2006, pel qual informa a l’Ajuntament de l’entrada en vigor de la Llei
37/2006, de 7 de desembre, relativa a la inclusió en el Règim General de la
Seguretat Social i l’extensió de la protecció per atur a determinats càrrecs
públics i sindicals, inclosos el càrrecs electes municipals.
i)
Escrit de la Direcció General d’Administració Local, rebut en data
5.12.2006, pel qual es comunica l’atorgament d’una subvenció a l’Ajuntament,
per import de 4.787,39€, per a les despeses derivades de l’arranjament de
camins municipals malmesos pels aiguats dels dies 12 i 13 de setembre de
2006.
j) Escrit de la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat, rebut
en data 27.12.2006, pel qual es comunica la modificació de les condicions de
prestació del servei públic regular de transport de viatgers per carretera Terres
de l’Ebre-Tortosa-Tarragona-Barcelona (V-6472-T-b).
k)
Escrit del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat, rebut en data 28.12.2006, informant del conveni establert entre la
Diputació i la Generalitat, per al traspàs a la Generalitat de l’explotació dels
trams de carreteres Ctra. TV-3531, des de Bot fins a la C-43 a Gandesa, i
TV-7231, des de la N-420 fins al límit amb l’Aragó.
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l) Escrit de la Diputació de Tarragona, rebut en data 27.12.2006, informant a
l’Ajuntament en el mateix sentit i comunicant alhora que qualsevol tràmit sobre
aquestes carreteres, a partir del 2.01.2007, s’haurà d’adreçar a la Direcció
General de Carreteres.
m)
Escrit de la Diputació de Tarragona, rebut en data 15.12.2006,
comunicant que s’ha atorgat un ajut econòmic de 1.620,00€ pel funcionament
de l’emissora municipal durant l’exercici 2006.
n) Escrit de la Diputació de Tarragona, rebut en data 27.12.2006, pel qual
comunica que s’ha desestimat la petició de subvenció efectuada per
l’Ajuntament per l’edició de la Revista trimestral la Creuera, per tractar-se d’un
butlletí municipal.
o) Escrit de la Direcció General de Cooperació Cultural,
rebut en data
15.01.2007, comunicant que s’ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció de
7.600,00€ per a l’adequació de l’edifici del Palau del Castellar,
per al
desenvolupament d’actes, exposicions i altres activitats culturals i socials.
p) Escrit de la Diputació de Tarragona, rebut en data 31.12.06, pel qual
comunica que s’ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció de 1.012,50€ per la
renovació de tecnologia informàtica i de comunicacions.
q) Escrit de la Unió de Comerciants de Gandesa, rebut en data 15.01.07,
manifestant les queixes dels associats, per l’obertura no autoritzada d’algun
comerç de la població en dies festius i de Nadal.
r) Escrit de la Secretaria per a la Immigració, rebut en data 17.01.07, sobre
l’obligació de reintegrar la quantitat abonada a l’Ajuntament en concepte de
bestreta de la subvenció atorgada per l’Alberg de Temporers, per no haver-se
realitzat l’activitat objecte de subvenció.
s) Carta de pagament de Càritas Parroquial, de data 19.01.07, per import de
1.741,39€, abonat a l’Ajuntament, en concepte de pagament del 50 per 100
del total de despeses suportades per l’Ajuntament en atenció als transeünts
(despeses servei de pensió i desplaçaments en autocar), exercici 2006.
t) Escrit de la Direcció General de Desenvolupament Rural, rebut en data
19.01.2007, en resposta a un acord de l’Ajuntament Ple, de sol·licitud d’ajuts
plurianuals per als titulars de conreus d’oliveres afectades per les gelades de
desembre de 2005, comunicant que les mesures demanades ja han estat
adoptades en la seva totalitat.
u) Escrit de la Direcció General de Salut Pública, rebut en data 4.01.07, pel
qual es comunica a l’Ajuntament que s’ha revalidat l’autorització sanitària de
funcionament i la inscripció de l’Escorxador Municipal en el Registre sanitari
d’indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC).
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v) Escrit de l’Ajuntament de Benissanet, rebut en data 29.01.07, comunicant
que havia aprovat inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació
urbanística Municipal.
x) Escrit del Consell Comarcal de la Terra Alta, rebut en data 29.01.07,
trametent un exemplar del DVD “Manyà una flama al vent”, produït per la
Fundació Manyà, en el marc de la commemoració dels 30 anys de Joan
Baptista Manyà.
L’Ajuntament Ple es va donar 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 darrerament en els
butlletins oficials.
L’Ajuntament Ple se’n va donar 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 fins avui, segons la relació següent:
-Resolució núm. 181/06, de data 13.11.2006, per la qual es declara la
caducitat de les inscripcions en el Padró Municipal d’Habitants dels estrangers
no comunitaris sense autorització de residència permanent que es relacionen a
l’annex 1 de la mateixa resolució.
-Resolució núm. 182/06, de data 22.11.2006, per la qual s’atorga al Sr. Josep
Mesegué Soldrà una targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució, en la modalitat de titular conductor (targeta registrada amb el núm.
005).
-Resolució núm. 183/06, de data 24.11.2006, per la qual s’aprova el plec de
clàusules econòmico-administratives que ha de regir la contractació de les
obres de “Remodelació de diversos carrers del nucli antic a Gandesa” i
simultàniament es convoca concurs per adjudicar el contracte d’execució de les
obres esmentades.
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-Resolució núm. 184/06, de data 24.11.2006, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 1 de les obres d’Urbanització del Povet de la Plana, carrers 1, 2,
3 i 5, fase 4ª”, que executa “Construccions ANNA, SCCL” i d’import
67.712,23€.
-Resolució núm. 185/06, de data 28.11.2006, per la qual es reconeix a
l’entitat “Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp (GEPEC), la
condició d’interessat en el procediment que se segueix amb motiu de la
sol·licitud de l’empresa “Terralta Recycling”, de llicència ambiental per una
activitat a emplaçar a la parcel·la 8 del Polígon Industrial “la Plana”.
-Resolució núm. 186/06, de data 28.11.2006, per la qual s’aprova i ordena el
pagament d’una factura de despeses per import de 2.998,74€.
-Resolució núm. 187/2006,
de data 28.11.2006, per la qual s’atorga al
Departament de Justícia de la Generalitat, Serveis Territorials de les Terres de
l’Ebre, llicència urbanística per a la instal·lació d’un ascensor a l’edifici dels
Jutjats de Gandesa, Av. Joan Perucho, 4, segons expedient d’obres
170/2006.
-Resolució núm. 188/2006, de data 28.11.2006, sobre la contractació laboral
temporal i a jornada parcial, del Sr. Francisco Lobo Segura, per a prestar
servei a l’Emissora de Ràdio Municipal.
-Resolució núm. 189/2006, de data 29.11.2006,
per la qual s’aprova el
projecte tècnic de les obres de “Renovació de l’enllumenat públic a la zona de
la urbanització les Planes”, redactat per l’enginyer Jaume Valls Solé i amb un
pressupost de contracta de 59.249,34€
-Resolució núm. 190/2006, de data 30.11.2006, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 12, de les obres de “Construcció de la Biblioteca Central
Comarcal”, que executa l’empresa “Construccions Jaén Vallés, SL” i d’import
9.625,07€.
-Resolució núm. 191/2006, de data 30.11.2006, per la qual s’atorga a
personal municipal, gratificacions econòmiques per tasques realitzades fora de
la jornada laboral durant el mes de novembre de 2006.
-Resolució núm. 192/2006, de data 1.12.2006, per la qual s’aprova i ordena el
pagament de factures per un import global de 2.715,80€.
-Resolució núm. 193/2006, de data 1.12.2006, per la qual s’aprova i ordena el
pagament de factures per un import global de 404,61€.
-Resolució núm. 194/2006, de data 1.12.2006, per la qual s’aprova i ordena el
pagament de factures per un import global de 1.175,00€.
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-Resolució núm. 195/2006, de data 1.12.2006, per la qual s’aprova i ordena el
pagament de factures per import de 175,00€.
-Resolució núm. 196/05, de data 1.12.2206, per la qual s’aprova i ordena el
pagament de factures per import de 636,80€.
-Resolució núm. 197/2006, de data 1.12.2006, per la qual s’aprova i ordena el
pagament de factures per import de 237,80€.
-Resolució núm. 198/2006, de data 1.12.2006, per la qual s’atorga al Club de
Futbol Gandesa, un primer ajut econòmic d’import 3.000,00,
destinat a
finançar part de les despeses de la temporada futbolística 2006/2007.
-Resolució núm. 199/2006, de data 1.12.2006, per la qual es designen els
advocats i procuradors que han de representar i defensar a l’Ajuntament en
Procediment 419/2006av seguit en el Jutjat Social 2 de Tarragona i en
qualsevol altre que se’n pogués derivar per la mateixa causa.
-Resolució 200/2006, de data 7.12.2006, d’aprovació del Pla de Seguretat i
Salut Laboral aportat per l’empresa contractista “Construccions ANNA, Via
Catalunya, Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982”, amb motiu de
l’execució de les obres d’Urbanització de l’av. Catalunya, fase 2a.
-Resolució núm. 201/2006, de data 7.12.2006, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 13, de les obres de “Construcció de la Biblioteca Central
Comarcal”, que executa l’empresa “Construccions Jaén Vallés, SL” i d’import
24.675,08€.
-Resolució núm. 202/2006, de data 7.12.2006, d’aprovació del Pla de
Seguretat i Salut Laboral aportat per l’empresa contractista “Construccions
ANNA 2005, SL”, amb motiu de l’execució de les obres d’Urbanització del
Povet de la Plana, fase 3a.
-Resolució núm. 203/2006, de data 7.12.2006, per la qual s’atorga al Sr.
Fernando Monforte Garrido,
llicència urbanística per a efectuar obres
consistents en revocar amb morter els baixos de l’entrada de l’edifici ubicat al c.
de la Rosa, núm. 7, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres
173/2006.
-Resolució núm. 204/2006, de data 11.12.2006, d’aprovació del projecte de les
obres de “Construcció i posada en funcionament d’una planta d’osmosi inversa
a Gandesa, separata 1a”, redactat pels tècnics de l’empresa SOREA, S.A. i
amb un pressupost de contracta de 137.846,12€.
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-Resolució núm. 205/2006, de data 12.12.2006, per la qual s’adjudica a
l’empresa “Construccions ANNA 2005, SL”, el contracte de les obres
nomenades “Col·locació de plafons informatius al recinte del Balneari de la
Fontcalda”, per l’import de 19.794,94€.
-Resolució núm.
Seguretat i Salut
ANNA 2005, SL”,
Povet de la Plana,

206/2006, de data 12.12.2006, d’aprovació del Pla de
Laboral aportat per l’empresa contractista “Construccions
amb motiu de l’execució de les obres d’Urbanització del
fase 4a.

-Resolució núm. 207/2006, de data 13.12.2006, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 4-complementària i darrera, de les obres d’Urbanització de l’av.
Catalunya, 1a. fase, que executa l’empresa contractista “Construccions
ANNA, Via Catalunya, Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982”, i d’import
31.794,87€.
-Resolució núm. 208/2006, de data 13.12.2007, per la qual s’aprova el plec de
clàusules econòmico-administratives que ha de regir la contractació de les
obres de “Construcció i posada en funcionament d’una planta d’osmosi inversa
a Gandesa, separata 1a”, i simultàniament, es convoca concurs públic per a
l’adjudicació del contracte d’execució de l’obra esmentada.
-Resolució núm. 209/2006,
de data 18.12.2007, per la qual es fixa en
375,50€, IVA inclòs, i amb efectes de l’1 de gener de 2006, l’import de la
gestió del servei de bar-restaurant de la Llar d’Avis de Gandesa que presta la
Sra. Cinta Fontoba Hostau.
-Resolució núm. 210/2006, de data 19.12.2006, per la qual s’aprova i ordena el
pagament de factures per un import global de 685,42€.
-Resolució núm. 211/2006, de data 19.12.2006, per la qual s’adjudica el
contracte de direcció de les obres de “Construcció i posada en funcionament
d’una planta d’osmosi inversa a Gandesa, separates 1a.i 2a” a l’empresa
“SOREA, S.A.”, per l’import de 10.799,55€, IVA inclòs.
-Resolució núm. 212/2006, de data 21.12.2006, de convocatòria al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió ordinària el dia 28 de desembre de
2006.
-Resolució núm. 213/2006, de data 21.12.2006, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 1, de les obres d’Urbanització de l’av. Catalunya, 2a. fase, que
executa l’empresa contractista “Construccions ANNA, Via Catalunya, Unión
Temporal de Empresas Ley 18/1982”, i d’import 96.488,91€.
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-Resolució núm. 214/2006, de data 28.12.2006, d’aprovació i ordenació del
pagament de factures per un import de 126,80€.
-Resolució núm. 215/2006, de data 29.12.2006, per la qual s’aprova el plec de
clàusules econòmico-administratives que ha de regir la contractació de les
obres d’Urbanització de l’av. Catalunya, 3a fase i simultàniament, es convoca
concurs públic per a l’adjudicació del contracte d’execució de l’obra esmentada.
-Resolució núm. 216/2006, de data 29.12.2006, d’atorgament a personal
municipal, de gratificacions econòmiques per tasques realitzades fora de la
jornada laboral durant el mes de desembre de 2006.
-Resolució núm. 217/2006, de data 29.12.2006, per la qual es renúncia a la
subvenció atorgada per Resolució de la Secretaria per la Immigració, de data
31.12.2005, per a la construcció de l’alberg de temporers de Gandesa per no
haver pogut donar compliment a les condicions establertes a la resolució
d’atorgament de subvenció.
-Resolució núm. 218/2006, de data 29.12.2006, per la qual s’aprova inicialment
l’expedient de modificació de crèdit 4/05, que afecta al Pressupost del mateix
exercici, ascendeix a l’import de 34.116,00€ i es finança amb baixes de crèdit
d’altres partides del pressupost municipal no compromeses i amb nous
ingressos no previstos.
-Resolució 1/2007, de data 2.01.2007, per la qual s’aprova i ordena el
pagament de factures per un import global de 2.715,80€.
-Resolució núm. 2/2007, de data 2.01.2007, per la qual s’aprova i ordena el
pagament de factures per import de 313,20€.
-Resolució núm. 3/2007, de data 2.01.2007, per la qual s’aprova i ordena el
pagament de factures per import de 394,15€.
-Resolució núm. 4/2007, de data 2.01.2007,
pagament de factures per import de 636,80€.

per la qual s’aprova i ordena el

-Resolució núm. 5/2007, de data 3.01.2007,
d’atorgament a personal
municipal, de gratificacions econòmiques per tasques de col·laboració
realitzades fora de la jornada laboral durant el mes d’octubre de 2006, amb
motiu de la celebració de les Eleccions al Parlament de Catalunya.
-Resolució núm. 6/2007, de data 3.01.2007,
d’atorgament a personal
municipal, de gratificacions econòmiques per les tasques de Representants de
l’Administració, efectuades amb motiu de les Eleccions al Parlament de
Catalunya.
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-Resolució núm. 7/2007, de data 3.01.2007,
d’atorgament a personal
municipal, de gratificacions econòmiques per les tasques de muntatge i
desmuntatge de cabines i urnes i condicionament de locals, efectuades amb
motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya.
-Resolució núm. 8/2007, de data 5.01.2007,
pagament de factures per un import de 163,56€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució núm. 9/2007, de data 5.01.2007, d’aprovació i ordenació del
pagament de factures per un import global de 1.486,51€.
-Resolució núm. 10/2007, de data 9.01.2007, d’atorgament a personal
municipal, de gratificacions econòmiques per tasques realitzades fora de la
jornada laboral durant el període comprès entre gener i desembre de 2006.
-Resolució núm. 11/2007, de data 10.01.2007, per la qual es declara desert,
per manca de licitadors, el primer concurs públic convocat per l’Ajuntament per
l’adjudicació del contracte d’execució de les obres de “Remodelació de diversos
carrers del nucli antic a Gandesa”.
-Resolució núm. 12/2007, de data 10.01.2007, per la qual s’atorga a personal
municipal, una gratificació econòmica per tasques realitzades fora de la
jornada laboral durant el període comprès entre octubre i desembre de 2006.
-Resolució núm. 13/2006, de data 15.01.2007,
pagament de factures per un import de 580,00€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució núm. 14/2007, de data 15.01.2007, d’aprovació i ordenació del
pagament de factures per un import de 2.593,53€.
-Resolució núm. 15/2007, de data 15.01.2007,
pagament de factures per un import de 516,60€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució núm. 16/2006, de data 17.01.2007,
pagament de factures per un import de 42,80€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució núm. 17/2007, de data 19.01.2007, d’aprovació i ordenació del
pagament de factures per un import de 2.436,00€.
-Resolució núm. 18/2007, de data 23.01.2007, de convocatòria al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió públic el dia 25.01.2007, a fi de
formar la Mesa Electoral que ha d’actuar en els comicis del dia 25 de febrer de
2007, d’Eleccions a Cambres Agràries de Catalunya.
-Resolució núm. 19/2007, de data 29.01.2007, de convocatòria al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió ordinària el dia 1 de febrer de 2007.
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L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
Assumptes d’Hisenda:
5) Aprovació si s’escau, de padrons cobratoris de taxes municipals
diverses.
Padró d’aigua, 4-T-2006.
Vist el padró cobratori de la taxa municipal pel servei d’abastament d’aigua
potable a domicili, referit al 4rt. Trimestre de 2006, que ascendeix a l’import de
78.838,41€, inclòs l’IVA i el Cànon de Sanejament;
Atès que el padró cobratori s’ha sotmès a informació pública mitjançant edicte
publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 13, de data 17.01.2007 i en el
tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament, a efectes d’examen i
de reclamacions;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
SEGON: Disposar la seva recaptació en període voluntari, de conformitat amb
el que estableixen el Reglament General de Recaptació i la Llei General
Tributària, respectivament.
6) Aprovació definitiva si s’escau, de l’expedient de modificació de
crèdit 4/2005, que afecta el Pressupost Municipal del mateix
exercici.
El Sr. Alcalde va exposar que per raons d’urgència havia aprovat per
Resolució de data 29.12.2006 l’expedient de modificació de crèdit núm.
4/2005, que afectava el pressupost municipal del mateix exercici, ascendia a
l’import global de 34.116,00€, afectava a partides de despeses corrents i
d’inversió que s’havien de suplementar o habilitar i es finançava conjuntament
amb baixes de crèdit d’altres partides del pressupost no compromeses i amb
nous ingressos no previstos.
El Sr. Alcalde va sol·licitar al Ple de la Corporació Municipal que ratifiqués la
resolució esmentada i que alhora, aprovés definitivament l’expedient.
Atès que l’expedient de modificació de crèdit 4/2005, s’ha sotmès a informació
pública durant un termini de quinze dies mitjançant sengles edictes publicats en
el Butlletí Oficial de la Província núm. 13, de data 17.01.07 i en el tauler
d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament;
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Vistos els articles 177 en relació amb el 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, 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:
PRIMER: Aprovar definitivament l'expedient de modificació de crèdit núm.
4/2005, que afecta el Pressupost Municipal del mateix exercici, ascendeix a
l'import de 34.116,00€, incideix en partides de despeses corrents i d'inversió i
es finança conjuntament amb baixes de crèdit d'altres partides del pressupost
no compromeses i amb majors o nous ingressos sobre els totals previstos,
en els termes següents, amb la condició de què no es presenti cap al·legació
durant el tràmit d’informació pública:
Partides suplementades i/o habilitades:
I
II
III
IV
VI

Despeses de personal
Despeses de béns corrents i
de serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Total

150,00
20.056,00
75,00
10,00
13.825,00
34.116,00

Finançament:
a) Amb baixes de crèdit d'altres partides del Pressupost Municipal no compromeses:
I
II
IV
VI

Despeses de personal
Despeses de béns corrents i
de serveis
Transferències corrents
Inversions reals
Total

12.931,00
900,00
4.010,00
13.825,00
31.666,00

b) Amb nous o majors ingressos sobre els totals previstos al Pressupost Municipal:
IV

Transferències corrents

2.450,00

Total
finançament
(a+b).................................................................................................................34.116,00
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SEGON: Trametre còpia de l’expedient aprovat a la Delegació Territorial del
Govern i a la Delegació Provincial d'Hisenda, respectivament, i publicar-lo al
Butlletí Oficial de la Província, resumit per capítols.
TERCER: Ratificar íntegrament la Resolució de l’Alcaldia de data 29.12.06,
d’aprovació inicial de l’expedient de referència.
7) Aprovació inicial si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit
1/2006, que afecta el pressupost municipal del mateix exercici.
El Sr. Alcalde va exposar que s’havia de tramitar un primer expedient de
modificació de crèdit que afectaria al Pressupost Municipal de 2006, perquè
s’havien d’assumir determinades obligacions per a les quals no hi havia
consignació pressupostària o bé era insuficient. Va dir el Sr. Alcalde que
l’expedient, que ascendia a l’import de 9.455,00€ es finançaria amb nous o
majors ingressos sobre els totals previstos i que era motivat bàsicament per la
subvenció que l’Ajuntament havia de cedir a l’IRTA i per l’augment d’una
subvenció de caràcter finalitsta procedent de la Fundació Territori i Paisatge de
Caixa Catalunya, que també implicava alhora, un augment de la despesa
vinculada.
El Sr. Alcalde va proposar al Ple de la Corporació Municipal aprovar inicialment
l'expedient de modificació de crèdit 1/2006.
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, 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:
PRIMER: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2006,
que afecta el Pressupost Municipal del mateix exercici, prorrogat fins a
l’entrada en vigor del nou pressupost, ascendeix a l'import de 9.455,00€,
incideix en partides d'inversió i de transferències de capital i es finança
exclusivament amb majors o nous ingressos sobre els totals previstos, en els
termes següents:
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PARTIDES A SUPLEMENTAR O HABILITAR:

Núm. Partida
Denominació
Import.
__________________________________________________________________
600.02/5.3

Senyalització serveis Fontcalda (Fundació Territori
I Paisatge)
1.810,00€
780.00/5.4
Subvenció a l’IRTA per obra d’electrificació
Fotovoltaica a la Partida Prats
7.645,00€
____________________________________ _____________________________
SUMA.........................................................................................................9.455,00€

TOTAL A SUPLEMENTAR O HABILITAR:........................................9.455,00€

FINANÇAMENT:

A) Amb nous o majors ingressos no previstos al Pressupost Municipal:
755.17

780.02

Subvenció Generalitat, Dep. de Treball i Indústria,
PERC.2005, obres IRTA

7.645,00€

Aportació d’institució sense ànim de lucre, Obra
Fontcalda, addicional al conveni de 2004

1.810,00€

TOTAL FINANÇAMENT (A).......... ......................................................9.455,00€
SEGON: Sotmetre l'expedient aprovat a informació pública per un termini de
quinze dies, a efectes d'examen i de reclamacions, amb el benentès que un
cop transcorregut aquest tràmit, si no hi ha cap reclamació, l'expedient es
considerarà aprovat definitivament

TERCER: Un cop aprovat l'expedient amb caràcter definitiu, trametre'n una
còpia a la Delegació Territorial del Govern i a la Delegació Provincial d'Hisenda,
respectivament, i publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província, resumit per
capítols.
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8) Donar compte de la recaptació obtinguda amb motiu de l’alienació
de les parcel·les de titularitat municipal, ubicades a la Urbanització
Povet de la Plana, 1a i 2a subhasta, i destinació de la recaptació.
Atenent a les instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, es va donar compte
per Secretaria de la recaptació obtinguda amb motiu de l’alienació de les
parcel·les de titularitat municipal, ubicades a la Urbanització Povet de la
Plana, 1a i 2a subhasta, i destinació de la recaptació, segons el detall
següent:
1A Subhasta parcel·les Povet de la Plana:
Total parcel·les alienades: 12
Número Parcel·la
31
16
27
22
1
21
29
23
34
28
2
35
Total recaptat

Import obtingut (Iva exclòs)
26.005,00
25.250,00
27.000,00
26.500,00
30.091,64
27.075,59
32.565,00
25.300,00
27.050,00
31.600,00
27.300,00
25.730,00
331.467,23

Destinació fons:
-Obres d’Urbanització Povet de la Plana,
Fase 1a:
111.603,82
-Obres d’Urbanització Povet de la Plana,
Fase 2a:
114.398,03
-Obres addicionals del Povet de la Plana,
Fase 1a:
30.986,92
-Supressió línia mitja tensió i
Electrificació zona, FECSA-ENDESA:
-Direcció d’Obres, Sr. R. Muñoz:

64.816,42
7.709,84

-Imprevistos obres del Povet de la Plana
Fase 2a.
1.952,20
Total despeses:
331.467,23
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2A Subhasta parcel·les Povet de la Plana:
Total parcel·les alienades: 20
Número Parcel·la
32
4
9
33
25
10
36
30
18
15
20
19
5
26
13
14
6
3
24
17
Total recaptat

Import obtingut (Iva exclòs)
29.036,00
33.200,00
32.040,00
29.040,00
30.100,00
32.061,00
35.120,00
51.102,00
31.440,05
29.500,00
30.347,96
30.347,96
29.036,00
29.580,43
.29.036,00
29.255,22
30.036,00
33.300,00
30.001,50
31.008,00
634.588,12

Destinació fons:
-Obres d’Urbanització Povet de la Plana,
Fase 3a:
90.494,00
-Obres d’Urbanització Povet de la Plana,
Fase 4a:
100.533,00
-Obres d’Urbanització Povet de la Plana,
Fase 5a:
87.945,00
-Obres complementàries Urbanització
Povet de la Plana:

46.016,12

-Legalització instal·lacions
Elèctriques Urb. Povet de la Plana:

18.550,00
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-Adquisició solar ctra. Vilalba, 6:
-Pavimentació vial c.la Bassa:

36.840,00
6.160,00

-Remodelació carrers del
Nucli antic:

115.385,00

-Tractament d’aigua per al
Consum humà:

132.665,00

Total despeses:

634.588,12

L’Ajuntament Ple, va donar-se per assabentat.
Assumptes d’Obres Públiques i Urbanisme:
9) Donar compte de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
les Terres de l’Ebre, sobre aprovació provisional del Pla Especial
urbanística de la línia d’evacuació elèctrica dels parcs eòlics de la
Terra Alta, formulat per AERTA, S.A.
A continuació, el Sr. Alcalde va exposar que en data 12 de gener de 2007,
s’havia rebut la comunicació de la Direcció General d’Urbanisme, SSTT de les
Terres de l’Ebre, referent a l’acord adoptat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme en data 6 de novembre de 2006, d’aprovació provisional del Pla
especial urbanística de línia d’evacuació elèctrica dels parcs eòlics de la Terra
Alta, formulat per AERTA, S.A., amb la condició que es refongui en un únic
document el projecte inicial amb les prescripcions establertes en el mateix
acord de la Comissió, el qual incorpora en part, l’al·legació presentada per
l’Ajuntament de Gandesa.
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
En aquest moment de la sessió, s’hi incorpora el Regidor Municipal Sr. Pere
Joan Bové Vallespí.
10) 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;
Vistos en el seu cas, els projectes i altra documentació tècnica presentada pels
promotors, obrant a llurs expedients d'obres;
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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;
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 dels 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. Antonio Esquirol Vicens, llicència municipal per a realitzar
obres consistents en canviar la porta de l’edifici emplaçat al c. Pou Nou, núm.
14, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 178/06, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la
legislació urbanística vigent,
condicionada al compliment de les següents
determinacions:
-No es podrà ampliar l’obertura de la porta.
-S’haurà d’utilitzar preferentment fusta, a fi d’harmonitzar amb el nucli antic.
2: Atorgar a la Sra. Agustina Solé Altés, llicència municipal per a realitzar
obres consistents en pavimentar l’entrada de l’edifici emplaçat al c. Set Sitis,
núm. 34, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 186/06,
amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i
a la legislació urbanística vigent.
3: Atorgar al Sr. Joan Ramón Bonet Sabaté, llicència municipal per a realitzar
obres consistents en canviar el bany del pis emplaçat a l’av. València, núm.
31, 2ón. D, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 187/06,
amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i
a la legislació urbanística vigent, condicionada al compliment de les següents
determinacions:
-No es podrà deixar material a la vorera de l’av. València.
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4: Atorgar al Sr. Jesús Lacuna Lleixà, llicència municipal per a realitzar obres
consistents en reformar la cuina de l’habitatge emplaçat a la Urb. Les Planes,
bloc 1, escala 2, 1er. A, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres
núm. 2/07, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi i a la legislació urbanística vigent.
5: Atorgar a l’empresa “Endesa Distribución Eléctrica SLU”, llicència municipal
per a realitzar l’estesa de 64 m. de cable subterrani 18/30kV, des
d’entroncaments a efectuar a C.S. 18/30kV existent entre el XW384 “Planes” i
el XW 385 “Pinta”, existents, fins a nou C.M. 102.444 “Terralta Recycling”,
afectant el subsòl del carrer Povet de la Plana, de Gandesa, condicionada al
compliment de les següents determinacions:
-Un cop finalitzades les obres, s’hauran de deixar les voreres i els carrers en
bon estat.
-Per garantir aquesta obligació, el titular de la llicència haurà de dipositar a
l’Ajuntament, abans de començar les obres, una garantia per import de
1.280,00€, que serà retornada una vegada finalitzades aquestes, previ
informe tècnic que constati que els béns de domini públic afectats, s’han
restablert al seu estat anterior.
6: Atorgar al Sr. Miquel A. Navarro Adell, llicència municipal per a realitzar
obres consistents en canviar el mosaic de la cuina de l’edifici emplaçat al c.
Font de Dalt, núm. 11, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres
núm. 8/07, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi i a la legislació urbanística vigent.
7: Atorgar al Sr. Miquel Boira Ferrer, llicència municipal per a realitzar obres
consistents en pavimentar la cotxera de l’edifici emplaçat a l’av. Catalunya,
núm. 6, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 14/07, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la
legislació urbanística vigent.
8: Atorgar al Sr. Joan Garde Vidal, llicència municipal per a realitzar obres
consistents en reformar la cuina i el bany de l’edifici emplaçat a l’av. Franquet,
núm. 64, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 19/07,
amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i
a la legislació urbanística vigent.
9: Atorgar a l’empresa “Subministres Sant Jordi, SL”, llicència municipal per a
realitzar obres consistents en enrajolar el terra, els sostres i revestir les parets
de l’edifici emplaçat al c. Pau Casals, núm. 10-16, de Gandesa,
de
conformitat amb l’expedient d’obres núm. 25/07, amb estricta subjecció a les
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació urbanística
vigent.
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SEGON: Aprovar les liquidacions definitives de l'Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i de la taxa municipal per l'atorgament de les llicències
urbanístiques i expedició de documents, a practicar als promotors abans
esmentats, de conformitat amb les ordenances fiscals 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 les liquidacions definitives corresponents

TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb les llicències
atorgades, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de
normes urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes
de seguretat establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient.
Tota variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de
l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) Les llicències s'atorguen salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podran invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat
civil o penal en què puguin 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
1627/97, 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 a elements del mobiliari
urbà municipal (punts d'enllumenat públic, faroles, bancs, etc.) un cop
acabades, el promotor s'haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de la 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.
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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 les llicències atorgades, tindrà lloc en
un termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de les llicències es produirà pel transcurs dels terminis
esmentats sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat.
També es produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi
el dotze mesos.
5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
CINQUÈ: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal per l’ocupació de la via
pública amb eines i materials de construcció, practicades als promotor
relacionats,
de conformitat amb les sol·licituds per ells presentades i
l’ordenança fiscal aplicable.
.-.-.-.-.-.
Tanmateix, l’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb el vot en contra del Grup
Municipal CIU:
PRIMER: Atorgar al Sr. Vicent Pueyo Tomàs, llicència municipal per a
instal·lar provisionalment un pal de formigó a la via pública, entre els immobles
situats al c. Malloles, núm. 3 i 5 de Gandesa, de conformitat amb l’expedient
d’obres núm. 184/07, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent.
SEGON: Aprovar la liquidació definitiva de l'Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, i de la taxa municipal per l'atorgament de les llicències
urbanístiques i expedició de documents, a practicar al promotor abans
esmentat, de conformitat amb l’establer a les ordenances fiscals 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 les llicències
atorgades, 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 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
1627/97, 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 a elements del mobiliari
urbà municipal (punts d'enllumenat públic, faroles, bancs, etc.) un cop
acabades, el promotor s'haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de la 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.
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QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la llicència atorgada, 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;
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 següents179/1995, de
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels
Ens Locals i disposicions concordants;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
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L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1: Atorgar a la Sra. Roser Omedes López, llicència municipal per a realitzar
obres consistents en enderrocar un edifici entre mitgeres, emplaçat al c. Sant
Quintí, núm. 42, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm.
10/07, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del
municipi i a la legislació urbanística vigent, condicionada al compliment de les
següents determinacions:
-En el termini de sis (6) mesos després de l’enderroc haurà de construir en el
solar resultant. En cas contrari haurà de pavimentar-lo i tractar les mitgeres
com a façanes per evitar danys a les edificacions contigües.
2: Atorgar al Sr. Pedro Tomas Vidal, llicència municipal per a realitzar obres
consistents en la rehabilitació d’un edifici unifamiliar entre mitgeres, emplaçat
al c. Sant Antoni, núm. 23, de Gandesa, consistents les obres en el reforç
d’un forjat i el canvi parcial de l’estructura portant de la coberta, sent la
superfície d’actuació de 74,97 m2, de conformitat amb l’expedient d’obres
núm. 15/07, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi i a la legislació urbanística vigent, condicionada al compliment de
les següents determinacions:
-La coberta ha de ser de teula ceràmica o de planxa de color roig.
3: Atorgar al Sr. Pedro Tomàs Vidal, llicència municipal per a realitzar obres
consistents en la construcció d’una piscina de bany recreatiu per a ús
particular, de 18 m2 de superfície, a emplaçar a la finca situada al c. Povet de
la Plana, núm. 5, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm.
16/07, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del
municipi i a la legislació urbanística vigent.
4: Atorgar a la Sra. Magda Mañà Serres, llicència municipal per a realitzar
obres consistents en canviar la coberta d’un edifici entre mitgeres de 2 plantes
d’alçada (PB+1), sense ús específic, emplaçat a la Ctra. de Vilalba, núm. 4, de
Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 17/07, amb estricta
subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la
legislació urbanística vigent.
SEGON: Aprovar les liquidacions definitives de l'Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, i de la taxa municipal per l'atorgament de les llicències
urbanístiques i expedició de documents, a practicar als promotors abans
esmentats, de conformitat amb les ordenances fiscals 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 les llicències
atorgades, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) Les llicències s'atorguen salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podran invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/97, 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 a elements del mobiliari
urbà municipal (punts d'enllumenat públic, faroles, bancs, etc.) un cop
acabades, el promotor s'haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de la 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 les llicències atorgades, 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 les llicències es produirà pel transcurs dels terminis
esmentats sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat.
També es produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el
dotze mesos.
5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
CINQUÈ: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal per l’ocupació de la via
pública amb eines i materials de construcció, practicades als promotor
relacionats,
de conformitat amb les sol·licituds per ells presentades i
l’ordenança fiscal aplicable.
.-.-.-.-.-.
Tanmateix, l’AJUNTAMENT PLE,
Municipal Sr. Joaquin Fontoba Solé:

ACORDA amb l’abstenció del Regidor

PRIMER:
Atorgar al Sr. Ramón Jaén Oliver, llicència urbanística per a la
construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres, integrat per dos habitatges i
dos pàrkings, compost de planta baixa planta (100,96 m2), planta primera
(76,56 m2), planta segona (76,56 m2) i planta sotacoberta (38,28 m2), amb
una superfície construïda total de 292,38 m2, al c. Méndez Núñez, núm. 11, de
Gandesa, 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. 12/2007.
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’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.
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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
RD1627/97, 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.
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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, practicades al promotor
esmentat, de conformitat amb la sol·licitud per ell presentada i l’ordenança
fiscal aplicable.
.-.-.-.-.-.Tanmateix, l’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l’abstenció del Regidor
Municipal Sr. Diego Domènech Escudé:
PRIMER: Atorgar a l’empresa “Emijoaq, SL”, llicència municipal per a realitzar
obres consistents en enderrocar un edifici entre mitgeres, emplaçat al c.
d’Horta, núm. 11, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm.
21/07, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del
municipi i a la legislació urbanística vigent, condicionada al compliment de les
següents determinacions:
-En el termini de sis (6) mesos després de l’enderroc haurà de construir en el
solar resultant. En cas contrari haurà de pavimentar-lo i tractar les mitgeres
com a façanes per evitar danys a les edificacions contigües.
SEGON: Aprovar la liquidació definitiva de l'Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, i de la taxa municipal per l'atorgament de les llicències
urbanístiques i expedició de documents, a practicar al promotor abans
esmentat, de conformitat amb l’establer a les ordenances fiscals 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 les llicències
atorgades, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
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3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La 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
1627/97, 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 a elements del mobiliari
urbà municipal (punts d'enllumenat públic, faroles, bancs, etc.) un cop
acabades, el promotor s'haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de la llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu
d'obra, en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la
llicència atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s'haurà d'exhibir mentre perduri
l'execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la llicència atorgada, 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.
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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, practicades al promotor
esmentat, de conformitat amb la sol·licitud per ell presentada i l’ordenança
fiscal aplicable.
.-.-.-.-.-.
Tanmateix, l’Ajuntament Ple, acord amb l’abstenció del Sr. Alcalde, Miquel
Aubà Fleix:
PRIMER:
Atorgar a la Sra. Ma. Concepción Brull Hernández, llicència
urbanística per a realitzar obres consistents en l’arranjament de coberta i forjats
de pis en edifici existent, situat a la parcel·la 172, polígon 11 del TM de
Gandesa, afectant l’actuació una superfície útil de 144,34 m2, de conformitat
amb l’expedient d’obres núm. 26/07, amb estricta subjecció a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent.
SEGON: Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència urbanística i
expedició de documents a practicar al promotor esmentat, de conformitat amb
l’establer a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7, respectivament,
determinant que a la vista de les obres realitzades efectivament i del seu cost
real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la base imposable i practicarà
la liquidació definitiva corresponent.
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.
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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
1627/97, 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.
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-Resolució definitiva expedient d’obres 90/06, del Departament d’Educació i
Universitats de la Generalitat de Catalunya..

Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s’esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l’emplaçament assenyalat;
Vistos en el seu cas, els projectes i altra documentació tècnica presentada pels
promotors, obrant a llurs expedients d'obres;
Fets avinents els i informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa:
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;
Considerant que el promotor ha sol·licitat també la llicència ambiental de
l’activitat a establir, segons consta a l’expedient d’activitat núm. 27/2006, el
qual es resoldrà simultàniament a l’expedient d’obres, per contenir els informes
de caràcter favorable;
En concordança amb la proposta de resolució aprovada per l’Ajuntament Ple en
sessió de data 16.11.2006, referent a aquest mateix expedient d’obres;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat,
Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre, llicència urbanística per a la
construcció d’un edifici docent de titularitat pública destinat a Serveis Educatius
per a formació d’adults i formació contínua, a emplaçar al c. Assís Garrote,
núm. 3, de Gandesa, 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. 90/2006, condicionat
a què previ a l’inici de les obres, aporti la següent documentació:
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-Dos exemplars del projecte d’execució de l’obra adequat al nou Codi Tècnic
de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març.
-Full d’assumeix de direcció d’obra, signada per tècnic competent i visat pel
Col·legi Professional corresponent.
-Full d’assumeix de direcció de l’execució material de l’obra, signada per tècnic
competent i visat pel Col·legi Professional corresponent.
-Qüestionari d’Estadística, degudament complimentat.
-Alta de l’IAE de l’empresa constructora que ha d’executar les obres, apte per
a realitzar els treballs al municipi de Gandesa.
SEGON: Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència urbanística i
expedició de documents a practicar al promotor esmentat, de conformitat amb
l’establer a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7, respectivament,
determinant que a la vista de les obres realitzades efectivament i del seu cost
real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la base imposable i practicarà
la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
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
1627/97, de 29 d'octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries pels
treballs d'alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
Expedient núm. 183/06, de Construcciones y Promociones Multimin, SL
Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s’esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l’emplaçament assenyalat;
Vistos en el seu cas, els projectes i altra documentació tècnica presentada pels
promotors, obrant a llurs expedients d'obres;
Fets avinents els i informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
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Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa:
Vistos els articles 179 i 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 75 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis del ens locals i disposicions concordants;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1.Atorgar a l’empresa “Construcciones y Promociones Multimin SL”, amb CIF.
núm. B-43575919, llicència urbanística per a realitzar obres puntuals
d'urbanització dels carrers que envolten el solar ubicat al c. 16, núm. 2 de
Gandesa,
en el qual l’empresa esmentada hi ha construït un edifici
plurifamiliar de 20 vivendes, 18 pàrkings i trasters, a l’empara de la llicència
urbanística atorgada prèviament per l’Ajuntament Ple en sessió de data 6 de
juny de 2006 (Expedient d’obres núm. 36/2005).
2. Determinar que l’actuació que empara la present llicència dóna compliment
a la condició segona (2a.) establerta a la llicència urbanística atorgada per
l’Ajuntament Ple en sessió de data 6 de juny de 2005, abans referenciada.
3. Determinar tanmateix que la present llicència urbanística s’atorga amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la
legislació urbanística vigent i al projecte d’urbanització aportat pel promotor,
obrant a l'expedient d'obres núm. 183/2006.
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.
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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
1627/97, 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.
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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.
Expedient 9/2007, de “Construcciones y Promociones Multimin, SL”.
Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s’esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l’emplaçament assenyalat;
Vistos en el seu cas, els projectes i altra documentació tècnica presentada pels
promotors, obrant a llurs expedients d'obres;
Fets avinents els i informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa:
Vistos els articles 179 i 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 75 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis del ens locals i disposicions concordants;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1: Atorgar a l’empresa “Construcciones y Promociones Multimin SL”, amb CIF.
núm. B-43575919, llicència urbanística per a realitzar obres consistents en la
construcció d’un conjunt residencial a ubicar entre els carrers Méndez Núñez,
Marià Fortuny i Font de Dalt, de Gandesa, integrat per:
-Un bloc plurifamiliar de 21 habitatges, 25 places pàrking i 1 traster,
desenvolupat en dues escales, compost de planta soterrani (637,50 m2),
planta baixa (602,60 m2), planta primera (602,60 m2), planta segona
(602,60m2), planta sotacoberta (353,10 m2) i balcons (7,20 m2), amb un total
de superfície construïda de 2.805,60 m2.
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-Conjunt de 7 habitatges unifamiliars en filera, amb una plaça de pàrking per
habitatge a la planta baixa,
compostos de planta baixa (430,00 m2), planta
primera (430,00 m2), planta segona (430,00), planta sotacoberta (240,60 m2),
i balcons (11,20 m2), amb una superfície construïda total de 1.541,80 m2.
2:
Determinar que la present llicència urbanística s’atorga 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. 9/2007, amb les condicions següents:
-S’haurà d’aportar l’IAE de l’empresa contractista que ha d’executar les obres,
vàlid per a efectuar l’activitat al municipi de Gandesa.
-S'haurà d'aportar un projecte tècnic descriptiu de les obres puntuals
d'urbanització
del carrer Marià Fortuny, el qual confronta amb el conjunt
residencial objecte de llicència. Un cop aprovat el projecte per l'Ajuntament i
atorgada la corresponent llicència urbanística, s'executarà l’obra d`’urbanització
del carrer a càrrec íntegre de l'empresa promotora I de forma simultània a les
obres d'edificació.
-S’haurà de presentar un projecte tècnic d’infraestructura comuna de
telecomunicacions del conjunt plurifamiliar d’habitatges signat per Tècnic
competent a la Direcció d’Infraestructures de Telecomunicacions.
Per
l’expedició de la llicència de primera ocupació, caldrà presentar un certificat del
tècnic redactor del projecte de telecomunicacions que acrediti que la instal·lació
s’ajusta al projecte.
SEGON: Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència urbanística i
expedició de documents a practicar al promotor esmentat, de conformitat amb
l’establer a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7, respectivament,
determinant que a la vista de les obres realitzades efectivament i del seu cost
real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la base imposable i practicarà
la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
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3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel R1627/97,
de 29 d'octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries pels treballs
d'alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
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Exp. d'obres núm. 179/2006. Sol·licitud de llicència urbanística dels Srs. Inés
Piqué Gabriel i José Manuel Vieito Gil
Els Srs. Inés Piqué Gabriel i José Manuel Vieito Gil, han sol·licitat llicència
urbanística per a construir un edifici compost de planta garatge, planta baixa i
planta primera, destinat a habitatge unifamiliar aïllat, a la urbanització Povet
de la Plana, parcel·la 36, de Gandesa (Expedient d'obres 179/2006).
Les obres s'han d'efectuar en una parcel·la emplaçada en sòl urbà però que
no ha adquirit encara la condició de solar definida a l'article 29.a) del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme.
No obstant això, l'article 237.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, estableix que en el cas de
terrenys ubicats en sòl urbà consolidat als quals manca completar o acabar la
urbanització per assolir la condició de solars, es pot autoritzar l’execució
simultània de les obres d’edificació i d’urbanització, mitjançant l’atorgament de
la corresponent llicència d’edificació, quan concorren els requisits que
estableix aquest mateix precepte, si és possible l’execució aïllada de la
urbanització pendent.
En aquest sentit, el projecte de parcel·lació de la zona esmentada s'ha aprovat
definitivament per l'Ajuntament,
s'ha tramès a la Comissió Territorial
d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre perquè en tingui coneixement i s'ha tramès
al Registre de la Propietat de Gandesa per procedir a la seva inscripció
registral.
Per altra part, el projecte d'urbanització de la zona afectada resta també
aprovat amb caràcter definitiu per part de l'Ajuntament i s'ha tramès igualment a
la Comissió Territorial d'Urbanisme perquè en tingui coneixement.
Tanmateix, els promotors de les obres s'han compromès per escrit en el
moment de demanar la llicència a no utilitzar l'edificació fins a l'acabament de
les obres d'urbanització que atorguin als terrenys la condició de solars, en els
termes establerts a l'article 29.a) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
així com a fer constar aquest compromís tant en les transmissions de la
propietat com en les cessions de l'ús de tota l'edificació o de parts d'aquesta,
condicionant-les a la subrogació per part de l'adquirent o cessionari. Igualment
han adoptat el compromís per escrit, de fer constar en el Registre de la
Propietat les condicions imposades a la llicència urbanística municipal.
Les obres d'urbanització de la zona del Povet de la Plana són realitzades pel
mateix Ajuntament en diferents fases d'execució, fent-se actualment la darrera
fase.
Vist l'informe emès al respecte pel Tècnic Municipal i per Secretaria;
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Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa;
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, 237 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 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 dels 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 als Srs. Inés Piqué Gabriel i José Manuel Vieito Gil, llicència
urbanística per a construir un edifici compost de planta garatge (122,69 m2)
planta baixa coberta (122,69 m2) i planta primera (122,69 m2), amb una
superfície construïda total de 368,07 m2, destinat a habitatge unifamiliar aïllat,
a la urbanització Povet de la Plana, parcel·la 36, de Gandesa, amb plena
subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi,
a la
legislació urbanística vigent i al projecte tècnic aportat pels promotors, obrant
a l'expedient d'obres núm. 179/06, condicionada al compliment de les següents
determinacions:
-L'edificació objecte de la present llicència no es podrà utilitzar fins a
l'acabament de les obres d'urbanització que atorguin als terrenys la condició de
solar, en els termes establerts a l'article 29.a) del Decret Legislatiu 1/2005, de
26 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Aquesta condició s'haurà de fer constar tant en les transmissions de la
propietat com en les cessions de l'ús de tota l'edificació o de parts d'aquesta,
condicionant-les a la subrogació per part de l'adquirent o cessionari.
-Les condicions imposades en la llicència urbanística sobre la finca registral
determinada, s'han de fer constar en el Registre de la Propietat, d'acord amb la
normativa aplicable, mitjançant la certificació de l'acord administratiu i instància
dels propietaris.
2) Determinar que l'executivitat de la llicència d'edificació resta condicionada a
què s'acrediti la constància d'aquestes condicions en el Registre de la Propietat
de Gandesa.
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SEGON: Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i de la taxa municipal per l'atorgament de la llicència
urbanística a practicar als promotors esmentats, de conformitat amb l’establer
a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7, respectivament, determinant
que 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
1627/97, 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 la 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.
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El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s'haurà d'exhibir mentre perduri
l'execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
CINQUÈ:
Notificar el present acord als interessats i donar-ne compte a
Registre de la Propietat de Gandesa, respectivament, per al seu coneixement
i als efectes legals corresponents.
Sol·licituds de llicència per a instal·lació de grua en via pública.
Sol·licitud de l'empresa "Proconsami 2020, SL" per a instal·lar una grua a la via
pública (Exp. 11/07).
Vista la sol·licitud de l'empresa "Proconsami 2020, SL", d'autorització per a
instal·lar al carrer 11 una grua torre autodesplegable, classe II (203,84 KNm),
amb motiu de l'execució per part de la mateixa empresa, de les obres de
construcció d'un edifici plurifamiliar al carrer esmentat;
Examinada la documentació aportada per l'interessada, obrant a l'expedient
d'obres núm. 11/2007;
Vist l'informe emès al respecte pel Tècnic Municipal, obrant a l'expedient,
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a l'empresa "Proconsami 2020, SL", autorització per a la
instal·lació al carrer 11 de Gandesa,
d'una grua torre autodesplegable,
classe II (203,84 KNm) marca Benazzato, Model 18-26-800, de conformitat
amb la documentació aportada per l'interessada segons consta a l'expedient
11/2007, condicionada al compliment de les següents determinacions:
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-En el vial públic afectat per la instal·lació de la grua ha de restar sempre un
pas lliure d’11 metres lineals d’amplada, com a mínim.
-Una vegada instal·lada la grua, l’empresa 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 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.
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.
Sol·licituds de llicència de primera ocupació.
Sol·licitud de la Sra. Ana Sabaté Jornet, expedient d’obres 152/2006.
Vista la sol·licitud de la Sra. Ana Sabaté Jornet, de llicència de primera
ocupació de l’habitatge emplaçat al c. Pla d’en Senyor, núm. 25, de Gandesa,
segons consta a l’expedient d’obres núm. 152/2006;
Atès que la promotora ha aportat el certificat final de l’obra realitzada i s’ha
constatat que les obres s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat i la
llicència urbanística atorgada i que l’habitatge 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
Secretaria;

els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per

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 dels Ens Locals i disposicions concordants;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Sra. Ana Sabaté Jornet, llicència de primera ocupació
de l’edifici emplaçat al c. Pla d’en Senyor, núm. 25, de Gandesa, de
conformitat amb la documentació tècnica aportada pel promotor, obrant a
l’expedient d’obres núm. 152/2006.
SEGON: Aprovar la liquidació de la taxa municipal per l’atorgament de la
llicència de referència i per l’expedició de documents a practicar a la titular
d’aquesta, de conformitat amb l’establer 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 puguin incórrer els seus titulars
en l’exercici de les activitats a la que la mateixa es refereix.
Sol·licituds de llicència de segregació:
-Sol·licitud del Sr. Josep Maria Martos Aubanell,, de llicència de segregació.
Expedient d'obres núm. 6/2007.El Sr. Josep Maria Martos Aubanell ha sol·licitat a l'Ajuntament llicència
urbanística per a segregar una finca emplaçada a la carretera de Bot, núm. 3,
de Gandesa, de 2.454,00 m2 de superfície (segons propietat), formant dues
noves parcel·les i separant la part del terreny que constituirà vials públics.
Segons l'informe emès al respecte pel Tècnic Municipal, part del terreny
objecte de segregació està qualificat per les Normes Subsidiàries de
Planejament com a sòl urbà,
Zona d'ordenació de cases en filera, Clau 2A,
en illa oberta, sent la parcel·la mínima de 120,00 m2 de superfície i l’amplada
de façana de 6,00m. La resta del terreny està afectat per vials públics.
Fet avinent l'informe emès al respecte pel Tècnic Municipal i per Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa;
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: Atorgar al Sr. Josep Maria Martos Aubanell, llicència urbanística per
a segregar una finca urbana emplaçada a la Carretera de Bot, núm. 3, de
Gandesa, de 2.454,00 m2 de superfície, formant dues noves parcel·les i
separant la part de la finca que constituirà vials públics, en els termes
següents:
-Parcel·la 1:
Superfície: 952,00 m2.
Qualificació urbanística: Sòl urbà. Zona d'ordenació de cases en filera, Clau
2A en illa oberta
Emplaçament: Carretera de Bot, núm. 3
Confrontants:
Dreta:
Carretera de Bot, núm. 5
Esquerra: Carretera de Bot, núm. 1
Fons:
Carrer 27.
-Parcel·la 2:
Superfície: 443,00 m2.
Qualificació urbanística: Sòl urbà. Zona d’ordenació de cases en filera, Clau
2A en illa oberta.
Emplaçament: Carretera de Bot, núm. 1 (constitueix la resta de la finca
matriu).
Confrontants:
Dreta:
Carretera de Bot, núm. 3
Esquerra: Carrer del Bassot.
Fons:
Carrer 27.
-Parcel·la 3: Vials
Superfície: 1.059 m2
Qualificació urbanística: Vials públics.
Denominació: Part carrer vint-i-set i part carrer del Bassot,
Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa.

segons les

SEGON: Determinar que les noves parcel·les formades es regiran pel que fa a
les condicions d'edificació, usos i ordenació, per les Normes Subsidiàries de
Planejament de Gandesa.
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TERCER: Determinar tanmateix, que la present llicència s'atorga salvat el dret
de propietat i sens perjudici de tercers i no podrà invocar-se per a excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què puguin incórrer els seus titulars
en l'exercici de les activitats a la que la mateixa es refereix.
QUART:
Aprovar la liquidació de taxes municipals devengades per
l'atorgament de la llicència urbanística de referència, de conformitat amb les
ordenances fiscals aplicables.
Sol·licitud de llicència de segregació de la Sra. Eulàlia Puyo Callao. Exp.
23/2007.
La Sra. Eulàlia Puyo Callao ha sol·licitat a l'Ajuntament llicència urbanística per
a segregar una finca urbana emplaçada a la Unitat d'Actuació núm. 4 de les
NSSP de Gandesa, identificada en el projecte de reparcel·lació com a F14,
de 361,51 m2 de superfície, a fi de formar dues (2) noves parcel·les, segons
consta a l'expedient d'obres núm. 23/2007.
La finca objecte de segregació consta inscrita en el Registre de la Propietat de
Gandesa, Tomo 694, Llibre 72, Foli 122, Finca 5942, Inscripció 1ª, i inclou
les parcel·les G-8 i G-11.
Segons les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa, la finca objecte
de segregació està qualificada com a sòl urbà, dins de la Unitat d'Actuació
núm. 4, en Zona d'Ordenació de cases en filera, Clau 2 A en illa oberta.
Les dues noves parcel·les que es volen formar, de 174,26 m2 i 187,25 m2,
respectivament, reuneixen la superfície mínima establerta a les Normes,
modificades puntualment en l'àmbit de la UA-4, que fixa la parcel·la mínima per
a edificar en 120 m2 i l'amplada mínima de la façana en 6 m.
Per altra part, l'Ajuntament, en sessió de data 13 de desembre de 2005, va
aprovar la modificació puntual del projecte de reparcel·lació de la Unitat
d'Actuació núm. 4 de les NSSP, consistent bàsicament en eliminar el nombre
màxim d'habitatges fixat en les dades urbanístiques (punt 7è. del projecte de
reparcel·lació),
permetre l'habitatge unifamiliar en la parcel·la mínima
establerta a l'article 144.3 de les NSSP, de 120 m2 de superfície i 6 metres
de façana, fixar la superfície útil de l'habitatge mínim en 60 m2, no admetentse habitatges de superfície inferior a 60 m2, i sent obligatòria la previsió d'una
plaça d'aparcament per habitatge.
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Vistos els articles 179 i 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 75 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis del ens locals i disposicions concordants;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Sra. Eulàlia Puyo Callao, amb NIF 40900894-V,
llicència urbanística per a segregar una finca urbana emplaçada a la Unitat
d'Actuació núm. 4 de les NSSP de Gandesa, identificada en el projecte de
reparcel·lació de la UA-4, com a finca F-14, de 361,51 m2 de superfície,
formant dues (2) noves parcel·les de les característiques següents:
-Parcel·la F14, G-8:
Superfície: 174,26 m2.
Qualificació urbanística: Sòl urbà, inclòs dins la Unitat d'Actuació núm. 4,
Zona d'ordenació de cases en filera, clau 2-A en illa oberta.
Emplaçament: Carrer Doctor Ferran, parcel·la G-8.
Confrontants:
Nord: Amb carrer Doctor Ferran.
Est: Amb finca F-15.
Oest: Amb finca F-13.
Sud: Amb finca F-14, G-11.
-Parcel·la F14, G-11:
Superfície: 187,25 m2.
Qualificació urbanística: Sòl urbà, inclòs dins la Unitat d'Actuació núm. 4,
Zona d'ordenació de cases en filera, clau 2-A en illa oberta.
Emplaçament: Carrer Povet de la Plana, G-11.
Confrontants:
Nord: Amb finca F14, G-8.
Est: Amb finca F15.
Oest: Amb finca F13.
Sud: Amb carrer Povet de la Plana.

SEGON: Determinar que les noves parcel·les formades es regiran pel que fa a
les condicions d'edificació, usos i ordenació, per l'article 144 de les Normes
Subsidiàries de Planejament de Gandesa i resta de normativa aplicable.
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TERCER: Determinar tanmateix, que la present llicència s'atorga salvat el dret
de propietat i sens perjudici de tercers i no podrà invocar-se per a excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què puguin incórrer els seus titulars
en l'exercici de les activitats a la que la mateixa es refereix.
QUART: Aprovar la liquidació de les taxes municipals devengades per
l'atorgament de la llicència urbanística de referència, de conformitat amb les
ordenances fiscals aplicables.
Sol·licituds de pròrroga de vigència de llicència urbanística.
Sol·licitud de la Sra. Anna Sabaté Jornet, de pròrroga de la llicència urbanística
atorgada (Exp. 22/2007).
Per acord de data 10 de juny de 2004, la Junta de Govern Local va atorgar a
la Sra. Anna Sabaté Jornet, llicència urbanística per a realitzar obres
consistents en la construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres, compost
de planta baixa i dues plantes pis, al c. Pla d’en Senyor, núm. 2 de Gandesa,
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. 76/2004, condicionada al compliment de les
determinacions establertes a la mateixa llicència.
En data 26.01.2007, la titular de la llicència urbanística ha sol·licitat a
l'Ajuntament l'atorgament d'una pròrroga de la vigència de la llicència
esmentada.
L'article 23.2 de les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa estableix
que les obres emparades en una llicència urbanística han de ser acabades en
el termini de dos anys, prorrogable per un altre. Esgotats aquests terminis,
s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
L'article 181.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'Urbanisme, estableix que els titulars d'una llicència
urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament
com del termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la
meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada
abans d'exhaurir-se els terminis establerts.
Per altra part, la possibilitat de sol·licitar pròrroga de la vigència de la llicència
per un any més també es determinava al mateix text de la llicència urbanística
atorgada a l'interessat, en la qual es feia constar que l'acabament de les obres
havia de tenir lloc en el termini màxim de dos anys, prorrogable per un altre.
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
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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: Prorrogar per un any més, fins el dia 9 de juny de 2007, la
llicència urbanística atorgada a la Sra. Anna Sabaté Jornet, segons acord de la
Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2004, per a realitzar la
construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres, al c. Pla d’en Senyor, núm.
2, de Gandesa, segons consta a l'expedient d'obres núm. 76/2004.
SEGON: Determinar que:
1. La vigència de la llicència s'extingirà definitivament el dia 9 de juny de 2007.
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·licituds de llicència urbanística en sòl no urbanitzable.
Sol·licitud de l’empresa “Gestora de Runes de la Construcció, S.A.”,
d’obres núm. 123/2006.

Exp.

L’empresa “Gestora de Runes de la Construcció, S.A.” ha sol·licitat a
l'Ajuntament l'atorgament de llicència urbanística per establir una planta de
valorització de runes de la construcció, al Polígon 19, Parcel·la 142, al terme
municipal de Gandesa, aportant la documentació
tècnica que obra a
l'expedient d'obres núm. 123/2006.
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per Secretaria;
Atès el que disposen els articles 47 a 49 del Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme;
Atès que simultàniament es tramita la sol·licitud de llicència ambiental per
l'activitat de referència, d'acord amb la legislació sectorial específica;
En ús de les atribucions delegades per l'Alcaldia-Presidència per resolució de
25 d'octubre de 2004, feta pública al Butlletí Oficial de la Província núm. 265
de 17.11.2004;
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L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar inicialment el projecte d’instal·lació d’una planta de
valorització de runes de la construcció, a emplaçar al Polígon 19, Parcel·la
142 ,del terme municipal de Gandesa, aportat per l’empresa “Gestora de
Runes de la Construcció, S.A.” (Exp. d’obres 123/06).
SEGON: Sotmetre'l a informació pública per un termini d'un mes, a efectes
d'examen i de reclamacions.
TERCER:
Sol·licitar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca que
informi sobre el projecte aprovat.
QUART: Trametre'l a la Comissió Territorial d'Urbanisme perquè atorgui si
s'escau, l'aprovació definitiva del projecte de referència.
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:
_______________________________________________________________
Exp. d'obres
Titular
Tipus d'obra
Emplaçament
_______________________________________________________________
170/2006
173/2004

Dep.Justícia Generalitat
Instal·lació d’ascensor al Jutjat
Av. Joan Perucho 4
Fernando Monforte Garrido Arrebossar baixos vivenda amb morter C. la Rosa, 7

_______________________________________________________________
Sol·licituds d'autorització per a connectar a la xarxa d'abastament d'aigua.
Vistes les peticions efectuades pels promotors que tot seguit s'esmenten, per a
connectar a la xarxa d'abastament d'aigua potable pels immobles emplaçats al
lloc que així mateix es relacionen;
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
A)
1.
Estimar la petició efectuada pel Sr. Antonio Aros Barrobés i atorgar-li
autorització per a connectar a la xarxa d’abastament d’aigua potable l’edifici
emplaçat a la Urbanització Povet de la Plana, parcel·la 2,
de Gandesa,
segons l’expedient d’obres núm. 171/2006.
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2. Estimar la petició efectuada per “Construccions Anna 2005, SL” i atorgar-li
autorització per a connectar a la xarxa d’abastament d’aigua potable al c. Mare
de Déu de la Fontcalda, s/núm. de Gandesa, segons l’expedient d’obres núm.
172/2006.
3. Estimar la petició efectuada pel Sr. Joan Martí Castell i atorgar-li
autorització per a connectar a la xarxa d’abastament d’aigua potable la parcel·la
19 del Polígon Industrial “la Plana” de Gandesa, segons l’expedient d’obres
núm. 177/2006.
4. Estimar la petició efectuada per la Sra. Maria de los Ángeles Solé Luz i
atorgar-li autorització per a connectar a la xarxa d'abastament d'aigua potable
el pis emplaçat al c. Vilalba, núm. 19, 1er. de Gandesa, segons l'expedient
d'obres núm. 185/2006.
5. Estimar la petició efectuada per l’empresa “Construccions Nestor Solé, SL” i
atorgar-li autorització per a connectar a la xarxa d’abastament d’aigua potable
la parcel·la emplaçada al c. 13, núm. F-18, de la UA-4, de Gandesa, segons
l’expedient d’obres núm. 18/2007.
B) 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 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 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:
A)
1.
Estimar la petició efectuada pel Sr. Antonio Aros Barrobés i atorgar-li
autorització per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram per a l’edifici
emplaçat a la Urbanització Povet de la Plana, parcel·la 2,
de Gandesa,
segons l’expedient d’obres núm. 171/2006.
2. Estimar la petició efectuada per “Construccions Anna 2005, SL” i atorgar-li
autorització per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram al c. Mare de
Déu de la Fontcalda, s/núm. de Gandesa, segons l’expedient d’obres núm.
172/2006.
3. Estimar la petició efectuada pel Sr. Joan Martí Castell i atorgar-li
autorització per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram per a la
parcel·la 19 del Polígon Industrial “la Plana” de Gandesa, segons l’expedient
d’obres núm. 177/2006.
4. Estimar la petició efectuada per la Sra. Maria de los Ángeles Solé Luz i
atorgar-li autorització per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram el
pis emplaçat al c. Vilalba, núm. 19, 1er. de Gandesa, segons l'expedient
d'obres núm. 185/2006.
5. Estimar la petició efectuada pel Sr. José Salvador Jornet i atorgar-li
autorització per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram per a l’edifici
emplaçat al c. Calvari, núm. 8, cantonada amb el c. 35, de Gandesa, segons
l’expedient d’obres núm. 5/2007.
6. Estimar la petició efectuada per l’empresa “Construccions Nestor Solé, SL” i
atorgar-li autorització per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram per
a la parcel·la emplaçada al c. 13, núm. F-18, de la UA-4, de Gandesa,
segons l’expedient d’obres núm. 18/2007.
B) Determinar que les llicències s'atorguen condicionades al compliment de les
següents determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar, aniran a càrrec dels peticionaris.
-Els promotors hauran de deixar en bon estat el paviment del carrer i les
voreres.
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SEGON: Determinar tanmateix, que les llicències s'entenen atorgades salvat
el dret de propietat i sense perjudici 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 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;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Estimar la petició de la Sra. Maria José Sabaté Samper i atorgar-li
autorització per a què consti al seu nom el dret d’escomesa a la xarxa
d’abastament d’aigua potable de l’edifici emplaçat al c. Iriarte, núm. 22, de
Gandesa (Exp. d’obres 174/06)
2. Estimar la petició de “Tallers Puey, SL” i atorgar-li autorització per a què
consti al seu nom el dret d’escomesa a la xarxa d’abastament d’aigua potable
de l’edifici emplaçat al c. Puig Cavaller, s/núm. de Gandesa (Exp. d’obres
176/06).
3. Estimar la petició del Sr. David Cervera Vilella i atorgar-li autorització per a
què consti al seu nom el dret d’escomesa a la xarxa d’abastament d’aigua
potable de l’edifici emplaçat a la Ctra. de Vilalba, núm. 21, de Gandesa (Exp.
d’obres 3/07).
4. Estimar la petició de la Sra. Elena Cervera Corominola i atorgar-li
autorització per a què consti al seu nom el dret d’escomesa a la xarxa
d’abastament d’aigua potable de l’edifici emplaçat a l’av. d’Aragó, núm. 35, de
Gandesa (Exp. d’obres 7/07).
5. Estimar la petició de la Sra. Ana Maria Cavasdan i atorgar-li autorització per
a què consti al seu nom el dret d’escomesa a la xarxa d’abastament d’aigua
potable de l’edifici emplaçat al c. Murillo, núm. 3 de Gandesa (Exp. d’obres
20/07).
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6. Estimar la petició del Sr. Jaume Esteve Puey i atorgar-li autorització per a
què consti al seu nom el dret d’escomesa a la xarxa d’abastament d’aigua el pis
emplaçat a la Urbanització les Planes, bloc 4, escala 1, 1er. 1a. de Gandesa,
(Expedient d’obres 27/07).
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 promotors
abans esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l'ordenança fiscal aplicable.
11)

Aprovació si s’escau, del conveni a formalitzar amb la Diputació
de Tarragona per al traspàs a l’Ajuntament de la travessera de
Gandesa, carretera TV-7231 a.

Vista la proposta de conveni tramesa en data 1.08.2006 per la Diputació de
Tarragona, per al traspàs a l’Ajuntament de la travessia de Gandesa,
carretera TV-7231a, a fi d’incorporar-la com a tram urbà un cop efectuades
les obres d’acondicionament de la via;
Atès que el text del conveni incorpora
les modificacions sol·licitades per
l’Ajuntament respecte la necessitat de tenir el finançament consolidat abans
de contractar l’obra i que el traspàs de la carretera s’efectuï un cop finalitzada
l’obra i no abans.
Considerant que l’Ajuntament ha obtingut un ajut extraordinari de 200.000,00€
atorgat per Resolució del Conseller de Governació i Administracions Públiques
de la Generalitat, de data 27 d’octubre de 2006, el qual, juntament amb les
contribucions especials,
permet
atendre les despeses derivades de
l’acondicionament de la travessia esmentada, en la part no finançada per la
Diputació de Tarragona,
que per la seva part, hi aportarà un màxim de
200.000,00€;
Atès que a la partida núm. 610.04/5.1 (PT06) de l’estat de despeses del
Pressupost Municipal vigent hi ha crèdit suficient per atendre les obligacions
derivades el conveni objecte d’aprovació;
De conformitat amb el que estableixen els articles 27.3 i 47.2h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 13è. de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la proposta de conveni tramesa per la Diputació de
Tarragona en data 1.08.06, per al traspàs a l’Ajuntament de la Travessera de
Gandesa, Carretera TV-7231a, la part dispositiva del qual, es transcriu a
continuació:
“CLÀUSULES:
Primera: L’objecte d’aquest conveni és regular la delegació de competències
per a l’execució de les obres a la carretera TV-7231a a Gandesa i posterior
traspàs i explotació, en execució dels acords adoptats pel Ple de la Diputació
de Tarragona i pel Ple de l’Ajuntament de Gandesa.
Segona: Pactes:
2.1.- La Diputació de Tarragona delega a l’Ajuntament de Gandesa la
competència per a contractar i fer les obres d’acondicionament de la carretera
TV-7231a a Gandesa, així com per a la seva explotació i manteniment una
vegada es finalitzin les obres.
2.2.- L’Ajuntament de Gandesa accepta la delegació de la competència
esmentada en el punt 2.1.
2.3.- Una vegada finalitzades les obres es tramitarà l’expedient de traspàs de
la carretera TV-7231a a l’Ajuntament de Gandesa.
2.4.- La Diputació de Tarragona pot en qualsevol moment sol·licitar informació
de la gestió municipal d’aquest tram de carretera i formular els requeriments
pertinents per a l’esmena de les deficiències, en el seu cas, que es detectin.
Tercera: Obligacions de les parts:
3.1.- L’Ajuntament de Gandesa ha de tramitar d’acord amb la legislació vigent
els expedients d’aprovació del Projecte d’acondicionament de la travessera de
Gandesa, carretera TV-7231a, amb un pressupost d’execució per contracta
de 473.482,11€, el qual no preveu la col·locació de la capa de mescla
bituminosa en calent com a paviment, així com el de contractació de les obres.
Una vegada finalitzats els expedients corresponents, l’Ajuntament de Gandesa
ha de trametre a la Diputació, perquè en prengui coneixement, certificacions
de les resolucions d’aprovació definitiva del projecte, d’adjudicació de l’obra i
certificació de la previsió total d’ingressos que han de finançar la part d’obra
que s’atén amb els ingressos provinents de la transferència de la Diputació i
que s’esmenten en el punt 3.2 d’aquest conveni.
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3.2.- La Diputació de Tarragona ha d’aportar a l’Ajuntament de Gandesa fins a
un import de 200.000,00€ per a l’execució de les obres d’acondicionament de la
travessera de Gandesa, carretera TV-7231 a, amb càrrec a la partida 3020511-76200 del pressupost de 2006,
en concepte de finançament per
transferència de la delegació efectuada.
A efectes de lliurament de l’aportació, l’Ajuntament de Gandesa ha de
presentar certificats d’obra, degudament aprovats, fins al límit del pressupost
d’adjudicació de les obres i als quals, als efectes de pagament, se’ls ha
d’aplicar el percentatge de la transferència respecte la part d’obra executada.
En aquest sentit l’import que la Diputació de Tarragona lliuri a l’Ajuntament de
Gandesa per cada certificat d’obra que presenti, ha de venir determinat pel
percentatge que resulti d’aplicar els 200.000,00€ al pressupost d’adjudicació de
les obres.
3.3.Com a requisit per a ser beneficiari de l’aportació econòmica,
l’Ajuntament de Gandesa ha d’acreditar que no és deutor per cap concepte de
la Diputació de Tarragona i que està al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
3.4.- L’Ajuntament de Gandesa ha de donar publicitat de la col·laboració de les
diferents administracions que financin l’obra, la qual cosa s’ha d’acreditar
davant la Diputació de Tarragona.
3.5.Una vegada finalitzades les obres definides en el projecte
d’acondicionament de la travessera de Gandesa, carretera TV-7231 a, la
Diputació de Tarragona, per mitjà dels contractes vigents de subministrament
de mescles bituminoses en calent, es compromet a posar una capa de
paviment de mescla bituminosa en calent de 10 cm. de gruix.
3.6.- D’acord amb el determinat a la clàusula segona, apartat 2.3 d’aquest
conveni, una vegada finalitzades les obres, la Diputació de Tarragona tramitarà
el corresponent expedient de traspàs de travessera urbana a l’Ajuntament de
Gandesa.
3.7.L’Ajuntament de Gandesa es compromet a explotar i mantenir la
travessera d’acord amb l’establert a l’article 45 del Reglament General de
Carreteres aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de novembre, una vegada
finalitzades les obres.
3.8.- Les qüestions litigioses que poguessin sorgir en relació amb el
compliment d’aquest conveni es resoldran per la jurisdicció contenciosaadministrativa.
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SEGON:
Aplicar la despesa derivada de les obligacions assumides per
l’Ajuntament en aquest conveni, amb càrrec a la partida núm. 6.61.610.04/5.1
(PT-06) del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l’executivitat del present acord, i especialment, per a signar el conveni
aprovat.
QUART: Donar trasllat del present acord a la Diputació de Tarragona, per al
seu coneixement i als efectes escaients.
12)

Aprovació si s’escau, de l’acceptació d’ajudes i normativa del
PUOSC-2007, en qual està inclosa l’obra d’Urbanització de l’av.
Catalunya, 4a. fase.

Segons la Resolució del Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat, l’Ajuntament té inclosa en el Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya, anualitat de 2007, l’obra nomenada “Reposició dels
serveis a l’av. Catalunya, 4a fase”, en els termes següents:
-Pressupost de l’actuació:
-Subvenció PUOSC:
-Aportació municipal:

175.502,49€
83.050,00€
92.452,49€

Vistes les Bases d’Execució del PUOSC 2004/07;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar
l’obra descrita.
SEGON: Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
TERCER: Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica
de l’Ajuntament perquè les obres s’executin amb normalitat i designar com a
tècnic director de les obres el Sr. J.L. Millán Bel, arquitecte redactor del
projecte tècnic descriptiu de l’actuació subvencionada.
QUART: Determinar que l’Ajuntament es compromet a solucionar al seu càrrec
exclusiu qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o
durant la seva execució.
CINQUÈ: Donar trasllat del present acord al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat, per al seu coneixement i efectes
escaients.
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13)

Adjudicació definitiva si s’escau, del contracte d’execució de les
obres de “Construcció de la planta d’osmosi inversa, 1a. fase”,
pel sistema de concurs públic, procediment obert.

El projecte tècnic de les obres de "Construcció i posada en funcionament d'una
planta d'osmosi inversa a Gandesa, separata 1ª, redactat pels Serveis Tècnics
de l'empresa "Sorea, S.A." i amb un pressupost de contracta de 137.846,12€,
IVA inclòs, va ser aprovat per resolució de l'Alcaldia-Presidència de data
11.12.2006.
L'Ajuntament disposa en ferm dels terrenys afectats per les obres a executar.
A la partida núm. 6.62.627.01/4.4 (PT-06) del Pressupost Municipal vigent, hi
ha crèdit suficient per a la contractació de l'obra.
El plec de clàusules econòmico-administratives que ha de regir la contractació
de l'obra de referència pel sistema de concurs públic, procediment obert, tràmit
d'urgència, va ser aprovat per Resolució de l'Alcaldia de data 13 de desembre
de 2006.
A la mateixa resolució es va disposar l'inici del procediment d'adjudicació,
convocant de forma simultània concurs públic.
La convocatòria de concurs es va fer pública mitjançant sengles anuncis
publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4.783, de data
19.12.2006, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 287 de
data 16.12.2006 i en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial,
respectivament.
Durant el termini establert per a la presentació de proposicions, únicament va
presentar-ne l’empresa “Luís Batalla, S.A.”
En data 8 de gener de 2007, la Mesa de Contractació va procedir a l'obertura
de la proposició presentada. Segons l'acta obrant a l'expedient, la Mesa va
qualificar prèviament els documents presentats en temps i forma pel licitador.
Segons la proposició econòmica, Luís Batalla, S.A. es compromet a executar
l'obra per l'import de 137.846,12€, IVA inclòs.
Un cop valorada la proposició de conformitat amb els criteris establerts en els
plecs de clàusules econòmico-administratives que regeixen la contractació de
les obres de referència, la Mesa de Contractació va formular la proposta
d'adjudicació del contracte en favor de l'empresa "Luís Batalla, S.A." per
l'import de 137.846,12€ IVA inclòs, per considerar que la proposició s’ajustava
al plec de clàusules aprovat per l’Ajuntament.
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Vistos els articles 53, 54, 88 a 90 i 93 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16
de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Adjudicar el contracte de les obres municipals nomenades
"Construcció i posada en funcionament d'una planta d'osmosi inversa a
Gandesa, separata 1ª", segons projecte tècnic redactat pels Serveis Tècnics de
l’empresa “Sorea, S.A.”, en favor de l'empresa "Luís Batalla, S.A.", amb CIF
número A-46076873, per l'import de: Cent trenta-set mil vuit-cents quarantasis euros i dotze cèntims (137.846,12€) IVA inclòs, amb estricta subjecció al
projecte tècnic de les obres a executar i al plec de clàusules econòmicoadministratives que regeix la contractació de les obres de referència, aprovats
ambdós per l'Ajuntament i a la proposició aportada per l'empresa adjudicatària,
obrant a l'expedient, en concordança amb la proposta d'adjudicació efectuada
per la Mesa de Contractació en data 8 de gener de 2007.
SEGON: Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida núm. 6.62.627.01/4.4
(PT-06) del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Requerir a l'empresa adjudicatària perquè en el termini establert al
plec de clàusules econòmico-administratives, comparegui a l'Ajuntament per a
formalitzar el corresponent contracte administratiu amb el justificant d'haver
constituït prèviament la garantia definitiva, xifrada en l'import de 5.513,84€ i
perquè abans d'iniciar l'execució de les obres, aporti el Pla de Seguretat i
Salut en el Treball, d'acord amb les prescripcions establertes a l'article 7è. del
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre Seguretat i Salut en les obres.
QUART: Publicar un extracte de l’acord en el Butlletí Oficial de la Província,
donant compliment al que disposa l'article 93.2 del RDL 2/2000, de 16 de juny i
concordants.
CINQUÈ:
Aprovar l'expedient global de contractació de l'obra de referència,
ratificant íntegrament les resolucions de l'Alcaldia-Presidència sobre aprovació
del projecte de l'obra objecte de contractació i d'aprovació del plec de clàusules
econòmico-administratives que regeix la seva contractació.
SISÈ: Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària,
coneixement i als efectes escaients.

per al seu

Assumptes de Governació:
14)
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Aprovació si s’escau,
del plec de clàusules econòmicoadministratives que ha de regir l’alienació d’una finca de
titularitat municipal, ubicada en el Polígon 13, Parcel·la 333, TM
de Gandesa, per subhasta pública.

En relació a aquest assumpte, l’Ajuntament Ple va acordar per unanimitat
deixar-lo damunt la taula fins a disposar d’un nou plec de clàusules ajustat al
criteri establert per la Corporació Municipal en aquesta matèria.
15)

Aprovació inicial si s’escau, de la imposició i ordenació de
contribucions especials per les obres d’urbanització de la
travessia de la carretera TV-7231a.

El Sr. Alcalde va exposar que s’havia d’endegar la contractació de les obres
d’acondicionament de la travessia de la ctra. TV-7231a (c. Vilalba) i que
d’acord amb el Pla de finançament d’inversions del Pressupost Municipal,
proposava al Ple de la Corporació aprovar la imposició i ordenació de
contribucions especials pel finançament de les obres esmentades en els
termes següents:
-Cost de l'obra:

473.482,11€

Finançament:
-Subvencions:
-Cost que suporta l'Ajuntament:
-Import a recaptar en concepte
de CCEE:

400.000,00€
73.482,11€
44.089,27€

-Mòdul de repartiment: Metres lineals de façana
-Percentatge que representa l'import a recaptar en concepte de CCEE respecte
el cost de l'obra que suporta l'Ajuntament, un cop deduïts els ajuts i les
subvencions atorgades:
60,00%
El Sr. Alcalde va oferir la paraula als Srs. Regidors, obrint el torn de debat de
la proposta presentada.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
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;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l'abstenció del Grup Municipal CiU:
PRIMER: Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de contribucions
especials per les obres d'Acondicionament del c. Vilalba (Travessia de la Ctra.
TV-7231 a”, en els termes següents:
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-Cost de l'obra, segons projecte tècnic aprovat:...........................473.482,11€
-Ajuts i subvencions:.....................................................................400.000,00€
-Cost que suporta l'Ajuntament:......................................................73.482,11€
-Import a recaptar en concepte de contribucions
especials:........................................................................................44.089,27€
(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.
16)

Proposta dels Srs. Jordi Canaldas Colom i Blanca Cardús Gómez,
respecte l’alienació de la parcel·la 21 de la Urbanització Povet de
la Plana, de la qual en són titulars.

L’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària de data 31.08.2006, va acordar
denegar l’autorització sol·licitada pels Srs. Jordi Canaldas Colom i Blanca
Cardús Gómez,
per a alienar i transmetre la titularitat de la parcel·la núm. 21
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de la Urbanització Povet de la Plana, de la qual en són titulars, a resultes de
l’acord de l’Ajuntament Ple de data 30 de juny de 2004, el qual va resoldre
definitivament la subhasta pública convocada per l’Ajuntament per l’alienació de
36 parcel·les de propietat municipal destinades a la construcció d’habitatges de
residència habitual i ús propi , per considerar que no concorrien les causes
d’excepcionalitat previstes a la clàusula 12.3 del plec de clàusules aprovat per
l’Ajuntament i que ha regit la subhasta,
ja que els titulars de la parcel·la
havien traslladat voluntàriament la seva residència a un altre municipi.
L’Ajuntament Ple va acordar també declinar l’oferta de compra de la parcel·la
de referència pel preu de 43.000,00€ sense IVA que els interessats havien
efectuat a l’Ajuntament, mitjançant escrit de data 22.05.06. per considerar que
era un preu excessiu.
Altrament, la Corporació Municipal va acordar proposar als interessats,
l’adquisició directa per part de l’Ajuntament, de la parcel·la núm. 21, de la qual
en són titulars,
abonant a aquests, el preu de l’adjudicació, fixat en
27.075,59€, més l’import equivalent a l’Iva satisfet, despeses de notaria i del
Registre de la Propietat, determinant que la parcel·la de referència, un cop
l’Ajuntament en recuperés la titularitat, seria alienada novament per subhasta
pública, a fi d’oferir sòl urbà a noves famílies necessitades d’habitatge de
residència habitual i ús propi.
En resposta als acords adoptats per l’Ajuntament, els Srs. Jordi Canaldas
Colom i Blanca Cardús Gómez varen presentat un escrit en data 24.01.07, pel
qual exposaven que la proposta que els hi va fer la Corporació Municipal,
d’adquisició directa de la parcel·la 21 de la Urbanització Povet de la Plana,
del qual en són titulars, pel mateix preu d’adjudicació, fixat en 27.075,59€,
més l’import equivalent a l’Iva satisfet, més despeses de notaria i del Registre
de la Propietat, els hi semblava insuficient.
Els interessats
sol·licitaven a l’Ajuntament que modifiqués la proposta
econòmica per adquirir la parcel·la, en el sentit d’augmentar el preu resultant
amb un coeficient d’actualització equivalent a l’IPC a Catalunya, des de la
data en què ells van adquirir la parcel·la fins a la data en què es portés a terme
la nova compra-venda.
Feta avinent la proposta de l’Alcaldia en el sentit d’acceptar la petició dels
interessats;
Vistos els articles 28 a 39 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals i disposicions
concordants;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Considerar favorablement la proposta dels Srs. Jordi Canaldas
Colom i Blanca Cardús Gómez, d’alienació directa a l’Ajuntament de la
parcel·la 21 de la Urbanització Povet de la Plana, de la qual en són titulars,
pel preu de 27.075,59€, més l’import equivalent a l’Iva, despeses de notaria i
de Registre de la Propietat satisfet pels interessats prèvia justificació
documental i afegint a l’import resultant, un coeficient d’actualització
equivalent a l’IPC a Catalunya, del període comprès entre la data en què ells
van adquirir la parcel·la fins a la data en què es porti a terme la nova compravenda, prenent com a referència d’aquesta la de l’acord plenari que resolgui
definitivament l’expedient.
SEGON: Sol·licitar prèviament al Departament de Governació de la Generalitat
l’emissió de l’informe preceptiu, trametent-li còpia de l’expedient incoat per
l’adquisició d’aquest immoble a títol onerós.
TERCER: Preveure en el Pressupost Municipal vigent el crèdit necessari per a
fer efectiva l’adquisició del bé descrit pel preu establert.
TERCER:
Donar trasllat del present acord als interessats,
coneixement i efectes escaients.
17)

per al seu

Aprovació si s’escau, de la rectificació de l’Inventari de Béns
Municipals, referit al 31 de desembre de 2006.

En data 13 de desembre de 2005, l'Ajuntament Ple va aprovar la darrera
rectificació de l'Inventari de Béns Municipals referida a l’1 de desembre de
2005.
L'article 103 del Decret 336/1998, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, estableix que la rectificació de
l'inventari general s'ha de verificar anualment i s'hi han de reflectir les
incidències de tota mena de béns i drets durant aquest període.
Atès que tot acte administratiu que generi l'adquisició, alienació, gravamen o
qualsevol tipus d'alteració de béns o del planejament urbanístic que pugui
repercutir-hi s'ha d'anotar a l'inventari i correlativament al llibre comptable
d'inventari i balanços;
Atès que des de la darrera rectificació de l'inventari de béns municipals
aprovada per l'Ajuntament, cal efectuar diverses baixes i altes a l'inventari,
justificades per la documentació obrant a l'expedient.
Atès que correspon a l'Ajuntament Ple l'aprovació,
comprovació de l'inventari general;

la rectificació i la

Fet avinent l'informe emès al respecte per Secretaria Municipal,
l'expedient;
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obrant a

De conformitat amb el que determinen els articles 222 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 100 a 118 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre,
pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals i disposicions
concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la rectificació de l'Inventari de Béns Municipals referida al 31
de desembre de 2006, en els termes següents:
Variacions en béns immobles:
Altes:
1. Finca rústica, secà, ubicada a la partida Pati, coneguda per Eres, Parcel·la
21, del Polígon 22, TM de Gandesa, de 865 m2 de superfície. Inscrita en el
Registre de la Propietat de Gandesa a nom de l’Ajuntament, Finca núm. 792,
Tomo 732, Llibre 76, Foli 206.
Procedeix de la cessió gratuïta efectuada pel DARP en nom de l’antiga
Cambra Agrària Local de Gandesa en favor de l’Ajuntament.
Qualificació jurídica: part patrimonial, part domini públic (vial)
2. Finca urbana o solar, ubicada al c. Assís Garrote, s/núm. de Gandesa, de
307 m2 de superfície, referència cadastral núm. 4983404BF8448D0001YU.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Gandesa a nom de l’Ajuntament,
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Baixes:
Baixes per alienació de béns immobles
patrimonials:

qualificats jurídicament com a

1. Terreny urbà, situat al carrer 26, número 2, del terme municipal de
Gandesa, de 551,00 m2 de superfície,
segregat de la finca de major
superfície inscrita en el Registre de la Propietat de Gandesa, finca 2.380, Tom
115, Llibre 20, Foli 212, Inscripció 6a.
Cessió gratuïta efectuada en favor de la Generalitat de Catalunya per a
destinar-la a Base Comarcal del Cos d’Agents Rurals de la Comarca de la
Terra Alta.
2. Parcel·la 32 de la Urbanització del Povet de la Plana.
3 Parcel·la 4 de la Urbanització del Povet de la Plana.
4. Parcel·la 9 de la Urbanització del Povet de la Plana.
5. Parcel·la 33 de la Urbanització del Povet de la Plana.
6. Parcel·la 25 de la Urbanització del Povet de la Plana.
7. Parcel·la 10 de la Urbanització del Povet de la Plana.
8. Parcel·la 36 de la Urbanització del Povet de la Plana.
9. Parcel·la 30 de la Urbanització del Povet de la Plana.
10. Parcel·la 18 de la Urbanització del Povet de la Plana.
11. Parcel·la 15 de la Urbanització del Povet de la Plana.
12. Parcel·la 20 de la Urbanització del Povet de la Plana.
13. Parcel·la 19 de la Urbanització del Povet de la Plana.
14. Parcel·la 5 de la Urbanització del Povet de la Plana.
15. Parcel·la 26 de la Urbanització del Povet de la Plana.
16. Parcel·la 13 de la Urbanització del Povet de la Plana.
17. Parcel·la 14 de la Urbanització del Povet de la Plana.
18. Parcel·la 6 de la Urbanització del Povet de la Plana.
19. Parcel·la 3 de la Urbanització del Povet de la Plana.
20. Parcel·la 24 de la Urbanització del Povet de la Plana.
21. Parcel·la 17 de la Urbanització del Povet de la Plana.
(del 2 al 21, Parcel·les alienades per subhasta pública, de conformitat amb
l’acord de l’Ajuntament Ple adoptat en sessió de data 13 de desembre de
2005).
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Modificacions en béns immobles:
-S’incorpora a la fitxa de l’Inventari de Béns Municipals corresponent a la
Forest Comuns CUP 26, de Gandesa, la documentació addicional tramesa per
la Generalitat de Catalunya, sobre inclusió de la Forest en el Catàleg d’Utilitat
Pública.
Variacions en béns mobles:
Altes:
1. Pintura donada pel Sr. Quim Lluís, de la col·lecció “Camins”, tintes de la
Terra Alta, per a ser exposada a la Casa Consistorial i que formi part del
patrimoni artístic de la Vila de Gandesa.
Baixes:
Vehicle T-2720-I, Marca Land Rover 109
Obligacions de l'ens local:
-Préstec per un termini superior a 1 any:
Crèdit a llarg termini formalitzat amb l'entitat "Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona (la Caixa).
Préstec núm. 302.613534-64
Saldo actual préstec a 31.12.2006: 155.758,28€
Tipus d'interès vigent: 4,050%
Amortitzacions: trimestrals.
Venciments pendents a 31.12.06: 17
SEGON: Trametre una còpia de l'expedient de la rectificació de l'inventari de
béns municipals aprovada a la Delegació Territorial del Govern i a la Delegació
Provincial d'Hisenda, respectivament.
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18)

Escrit del Departament d’Educació i Universitats de la
Generalitat, sobre la desafectació de l’antiga casa del conserge
del CEIP “Puig Cavaller“ de Gandesa.

El Sr. Alcalde va exposar que atenent a la petició prèvia de l’Ajuntament, la
Direcció dels Serveis Territorials d’Educació de la Generalitat, per resolució de
data 17 de novembre de 2006, havia autoritzat a l’Ajuntament la desafectació
de la funció escolar d’uns espais ubicats dins del recinte del CEIP Puig
Cavaller de Gandesa, destinats a l’antiga casa del conserge.
Vistos els articles 25 i 102 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Recuperar la plena titularitat d’uns espais ubicats dins del recinte
del CEIP Puig Cavaller de Gandesa, que havien estat destinats a l’antiga casa
del conserge.
SEGON: Anotar en l’Inventari de Béns Municipals la desafectació aprovada.
TERCER: Incoar expedient per a cedir l’ús d’aquests espais al Departament
d’Educació i Universitats de la Generalitat a fi d’ubicar-hi un edifici docent de
titularitat pública destinat a Serveis Educatius per a formació d’adults i formació
contínua.
19)

Sol·licituds de llicència municipal d’activitat.

Exp. núm. 7/2006, de Repsol Butano, S.A..
L’empresa “Repsol Butano, S.A.” va sol·licitar llicència ambiental per a
l’establiment d’un centre d’emmagatzematge de GLP a la parcel·la
d’equipaments del Polígon Industrial “la Plana” amb xarxa urbana de
distribució, en el TM de Gandesa, segons consta a l'expedient d'activitat núm.
7/2006.
Segons l'informe emès pel Tècnic Municipal, l'activitat de referència està
inclosa a l'annex II.2, Codi 12.10 "Dipòsit i emmagatzematge de productes
perillosos (productes químics, productes petrolífers, gasos combustibles i
altres productes perillosos), amb una capacitat de >50 m3” 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 per tant, 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.
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En compliment del que determinen els articles 41.4 i 42 del Decret 136/1999,
l'Ajuntament va trametre còpia de la sol·licitud i documentació que l’acompanya
al Consell Comarcal de la Terra Alta i va sol·licitar-li que es pronunciés sobre la
suficiència de la documentació aportada i que alhora, informés en tots aquells
aspectes que són de la seva competència en el tràmit d'avaluació ambiental de
l'activitat a establir, d'acord amb el que preveu l'article 46 del decret abans
esmentat.
El Consell Comarcal va sol·licitar documentació per a completar l’expedient.
L’Ajuntament va donar trasllat del requeriment al promotor a fi que esmenés
les deficiències o omissions detectades, restant mentrestant suspès el tràmit
d’elaboració de l’informe ambiental.
Un cop aportada per part del promotor tota la documentació requerida, aquesta
es va trametre al Consell Comarcal, sol·licitant-li que reprengués la tramitació
de l’expedient i que informés al respecte.
En data 19 de gener de 2007, el Consell Comarcal ha tramès l’informe integrat
emès per la Ponència Ambiental, de caràcter favorable, sempre que es
compleixin les mesures de protecció contra incendis previstes en el projecte,
que en quant a la ubicació dels extintors, no coincideix amb els plànols que
conté.
De conformitat amb el que disposa l'article 43 del Decret 136/1999, de 18 de
maig, la sol·licitud i documentació que l'acompanya s’ha sotmès al tràmit
d'informació pública durant un termini de vint (20) dies, mitjançant anuncis
publicats en el Butlletí Oficial de la Província núm. 8, de data 11.01.2007 i en el
Tauler d'Anuncis de la Casa Consistorial, respectivament. Igualment s'ha
sotmès a informació veïnal durant el termini de deu (10) dies.
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.
7/2006, incoat a instància de l’empresa “Repsol Butano, S.A.” (CIF 28076420),
en sentit d'atorgar al peticionari, llicència ambiental per a l’establiment d’un
centre d’emmagatzematge de GLP a la parcel·la d’equipaments del Polígon
Industrial “la Plana” amb xarxa urbana de distribució, en el TM de Gandesa,
amb les condicions següents:
1ª. S’hauran de complir les mesures de protecció contra incendis previstes en
el projecte, que en quant a la ubicació dels extintors, no coincideix amb els
plànols que conté.
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2ª.
Que durant el tràmit d’informació pública i comunicació veïnal de
l’expedient, no es presenti cap tipus d’al·legació.
3ª: Abans d'iniciar l'activitat s'haurà de presentar a l'Ajuntament un exemplar
de l'acta de comprovació expedida
per una entitat col·laboradora de
l'Administració, acreditativa que les instal·lacions i l'activitat compleixen els
requeriments legals exigibles referents a:
a) Que les instal·lacions i l'activitat s'ajusten al projecte presentat.
b) Que s'han efectuat els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions
necessaris per verificar el compliment dels nivells d'emissió i altres normes i
prescripcions tècniques de compliment obligatori, i cal especificar els resultats
obtinguts, tant en matèria de medi ambient com de prevenció d'incendis i
protecció de la salut.
c) Que s'ha donat compliment a les condicions imposades a la llicència
ambiental.
4ª: Abans d'iniciar l'activitat s'haurà de comunicar a l'Ajuntament la finalització
de les obres i les instal·lacions, a efectes de realitzar si s'escau per part dels
Tècnics Municipals, la corresponent comprovació.
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.
Exp. núm. 17/2006, de “Auto Net Terra Alta, SL”
L’empresa “Auto Net Terra Alta, SL” va sol·licitar llicència ambiental per a
l’establiment d’una activitat de rentador de vehicles amb mànegues a pressió,
a emplaçar a l’av. Franquet, núm. 59, de Gandesa,
segons consta a
l'expedient d'activitat núm. 17/2006.
Segons l'informe emès pel Tècnic Municipal, l'activitat de referència està
inclosa a l'annex II.2, Codi 12, Subcodi 57 "Instal·lacions i activitats de neteja
de vehicles” 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 per tant, 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.
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En compliment del que determinen els articles 41.4 i 42 del Decret 136/1999,
l'Ajuntament va trametre còpia de la sol·licitud i documentació que l’acompanya
al Consell Comarcal de la Terra Alta i va sol·licitar-li que es pronunciés sobre la
suficiència de la documentació aportada i que alhora, informés en tots aquells
aspectes que són de la seva competència en el tràmit d'avaluació ambiental de
l'activitat a establir, d'acord amb el que preveu l'article 46 del decret abans
esmentat.
El Consell Comarcal va sol·licitar documentació per a completar l’expedient.
L’Ajuntament va donar trasllat del requeriment al promotor a fi que esmenés
les deficiències o omissions detectades, restant mentrestant suspès el tràmit
d’elaboració de l’informe ambiental.
Un cop aportada per part del promotor tota la documentació requerida, aquesta
es va trametre al Consell Comarcal, sol·licitant-li que reprengués la tramitació
de l’expedient i que informés al respecte.
En data 19 de gener de 2007, el Consell Comarcal ha tramès l’informe integrat
emès per la Ponència Ambiental, el qual és de caràcter favorable.
De conformitat amb el que disposa l'article 43 del Decret 136/1999, de 18 de
maig, la sol·licitud i documentació que l'acompanya s’ha sotmès al tràmit
d'informació pública durant un termini de vint (20) dies, mitjançant anuncis
publicats en el Butlletí Oficial de la Província núm. 227, de data 3.10.2006 i en
el Tauler d'Anuncis de la Casa Consistorial, respectivament. Igualment s'ha
sotmès a informació veïnal durant el termini de deu (10) dies.
Ni durant el tràmit d’informació pública ni el d’informació veïnal, s’ha presentat
cap tipus de reclamació.
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.
17/2006, incoat a instància de l’empresa “Auto Net Terra Alta, SL.” (CIF B43862390), en sentit d'atorgar al peticionari,
llicència ambiental per a
l’establiment d’una activitat de rentador de vehicles amb mànegues a pressió,
a emplaçar a l’av. Franquet, núm. 59, de Gandesa,
amb les condicions
següents:
1ª El titular de l’activitat haurà de comunicar a l’Ajuntament el gestor autoritzar
que farà la recollida dels olis i dels greixos.
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2ª: Abans d'iniciar l'activitat s'haurà de presentar a l'Ajuntament un exemplar
de l'acta de comprovació expedida
per una entitat col·laboradora de
l'Administració, acreditativa que les instal·lacions i l'activitat compleixen els
requeriments legals exigibles referents a:
a) Que les instal·lacions i l'activitat s'ajusten al projecte presentat.
b) Que s'han efectuat els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions
necessaris per verificar el compliment dels nivells d'emissió i altres normes i
prescripcions tècniques de compliment obligatori, i cal especificar els resultats
obtinguts, tant en matèria de medi ambient com de prevenció d'incendis i
protecció de la salut.
c) Que s'ha donat compliment a les condicions imposades a la llicència
ambiental.
3ª: Abans d'iniciar l'activitat s'haurà de comunicar a l'Ajuntament la finalització
de les obres i les instal·lacions, a efectes de realitzar si s'escau per part dels
Tècnics Municipals, la corresponent comprovació.
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.
Exp. núm. 24/2006, sol·licitud de la Sra. Pin Zhu Ye.
La Sra. Pin Zhu Ye ha sol·licitat llicència municipal per a l’obertura d’un
establiment destinat a la venda al detall d’articles de basar, a emplaçar a l’av.
d’Aragó, núm. 10, de Gandesa (Exp. d’activitat núm. 26/2006).
El Tècnic Municipal ha informat favorablement la sol·licitud de llicència.
Per altra part, el Cap Local de Sanitat ha informat favorablement la sol·licitud
sense establir cap mena de condicionant.
Es tracta d’un local que té una superfície útil de 76,74 m2 i reuneix les
condicions de seguretat exigides per l’ús a què es destina, d’acord amb la
documentació tècnica i certificat de solidesa presentats.
L’establiment on es desenvolupa l’activitat està ubicat en el nucli urbà i té els
serveis de vies públiques i de sanejament prescrits per la normativa vigent.
Tanmateix, urbanísticament, és un ús permès a la zona.
Vista la documentació aportada pel promotor, obrant a l’expedient;
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Vistos els articles 71 a 76 i 92 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i
disposicions concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Sra. Pin Zhu Ye llicència municipal per a l’obertura d’un
establiment destinat a la venda al detall d’articles de basar, a emplaçar a l’av.
d’Aragó, núm. 10, de Gandesa, de plena conformitat amb la documentació
aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’activitat núm. 24/2006.
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
llicència d’activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
Exp. 27/2006. Sol·licitud del Departament d’Educació i Universitats de la
Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre.
El Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya,
Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre, ha sol·licitat llicència ambiental per la
instal·lació d’un establiment docent de titularitat pública destinat a serveis
educatius per a formació d’adults i formació contínua, a ubicar al c. Assís
Garrote, núm. 3, de Gandesa, segons consta a l'expedient a dalt referenciat.
Segons l'informe emès al respecte pel Tècnic Municipal, resulta que l'activitat
es troba classificada a l'annex III, Codi 12 "Altres activitats", Subcodi 48
"Centres docents amb un nombre de places ≤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, de la intervenció integral de l'administració ambiental i
s'adapten els seus annexos, sotmesa per tant, al règim de comunicació.
Segons les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, l'activitat a
establir és un ús permès en aquesta zona, qualificada com a sòl urbà, sistema
d’equipaments educatius.
El local on s'ha d'establir l'activitat té una superfície útil a efectes d'activitat, de
404,40 m2, repartits en planta baixa (221,95 m2) i planta primera (182,45
m2), un aforament màxim de 57 persones (7 de personal docent i no docent i
50 d’alumnes) i reuneix les condicions de seguretat exigides per l'ús a què es
destina, d'acord amb la documentació presentada.
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El local, emplaçat en sòl urbà, té el servei de vies públiques i de sanejament
prescrits per la normativa vigent.
L’activitat no està inclosa a l’annex IV.A del Decret 136/1999, de 18 de maig ni
en cap dels supòsits previstos a l'article 2.1a) del Decret 76/1999, de 23 de
març.
Fet avinent l'informe emès pel Tècnic Municipal en el qual es determina que es
pot atorgar la llicència sol·licitada, sempre que es condicioni a l'aportació per
part del promotor,
d'una certificació tècnica acreditativa de què les
instal·lacions i l'activitat compleixen els requeriment exigibles d'acord amb
l'article 77 del Decret 136/1999 i al projecte elèctric de les instal·lacions;
Fet avinent tanmateix, l'informe favorable emès pel Cap Local de Sanitat;
Vistos els articles 73 a 78 del Decret 136/1999,
esmentat:

de 18 de maig, abans

L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat
de Catalunya, Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre, llicència ambiental
per la instal·lació d’un establiment docent de titularitat pública destinat a serveis
educatius per a formació d’adults i formació contínua, a ubicar al c. Assís
Garrote, núm. 3, de Gandesa, condicionada al compliment de les següents
determinacions:
1. L'aforament màxim del local serà de 57 persones.
2. El titular de la llicència haurà de presentar a l'Ajuntament una certificació
tècnica expedida per un tècnic competent o una entitat col·laboradora de
l'Administració, acreditativa que les instal·lacions i l'activitat compleixen els
requeriments legals exigibles referents a:
a) Que les instal·lacions i l'activitat s'ajusten al projecte presentat.
b) Que s'han efectuat els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions
necessaris per verificar el compliment dels nivells d'emissió i altres normes i
prescripcions tècniques de compliment obligatori, i cal especificar els resultats
obtinguts, tant en matèria de medi ambient com de prevenció d'incendis i
protecció de la salut.
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.
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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.
Exp. 30/2006. Sol·licitud del Sr. Xavier Monner Català.
El Sr. Xavier Monner Català ha sol·licitat llicència municipal per a l’obertura
d’un establiment destinat a la realització de treballs de disseny gràfic, a
emplaçar a l’av. d’Aragó, núm. 13, baixos, de Gandesa (Expedient d’activitat
núm. 30/2006).
El Tècnic Municipal ha informat favorablement la sol·licitud de llicència.
Per altra part, el Cap Local de Sanitat ha informat favorablement la sol·licitud
sense establir cap mena de condicionant.
Es tracta d’un local que té una superfície útil de 34,31 m2, reuneix les
condicions de seguretat exigides per l’ús a què es destina, d’acord amb la
documentació tècnic i certificat de solidesa presentats.
L’establiment on es desenvolupa l’activitat està ubicat en el nucli urbà i té els
serveis de vies públiques i de sanejament prescrits per la normativa vigent.
Tanmateix, urbanísticament, és un ús permès a la zona.
Vista la documentació aportada pel promotor, obrant a l’expedient;
Vistos els articles 71 a 76 i 92 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 municipal per a
l’obertura d’un establiment destinat a la realització de treballs de disseny gràfic,
a emplaçar a l’av. d’Aragó, núm. 13, baixos, de Gandesa, de plena
conformitat amb la documentació aportada pel promotor, obrant a l’expedient
d’activitat núm. 30/2006.
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.

75

TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer els titular de la
llicència d’activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
Exp. núm. 6/2007. Sol·licitud dels Srs. Rosendo Pedrola Costal, Presentació
Quesada Fernández i Cristina Andreu Quesada.
Els Srs. Rosendo Pedrola Costal, Presentación Quesada Fernández i Cristina
Andreu Quesada han sol·licitat llicència municipal d'activitat per legalitzar un
bar ja existent a l’av. Catalunya, núm. 8, de Gandesa, segons consta a
l'expedient a dalt referenciat.
Segons l'informe emès al respecte pel Tècnic Municipal, resulta que l'activitat
de bar es troba classificada a l'annex III, Codi 12 "Altres activitats", Subcodi
35b "Activitats recreatives de restauració", del Decret 136/1999, de 18 de
maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental i
s'adapten els seus annexos, sotmesa per tant, al règim de comunicació.
Segons les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, l'activitat a
establir és un ús permès en aquesta zona, qualificada com a sòl urbà, zona
d'ordenació antiga i tradicional, clau 1-B, amb pati d'illa.
El local on s'ha d'establir l'activitat té una superfície útil a efectes d'activitat, de
160,33 m2, un aforament màxim de 49 persones i reuneix les condicions de
seguretat exigides per l'ús a què es destina, d'acord amb la documentació
presentada.
Al tenir el local un aforament màxim de 49 persones no està inclòs en cap dels
supòsits previstos a l'article 2 del Decret 76/1999, de 23 de març.
Fet avinent l'informe emès pel Tècnic Municipal en el qual es determina que es
pot atorgar la llicència d'activitat de bar, sempre que es condicioni a l'aportació
per part del promotor, d'una certificació tècnica acreditativa de què les
instal·lacions i l'activitat compleixen els requeriment exigibles d'acord amb
l'article 77 del Decret 136/1999 i a què es col·loqui una rampa que eviti l’esglaó
entre la zona de públic i el pati que dóna accés als aseos;
Fet avinent tanmateix, l'informe favorable emès pel Cap Local de Sanitat;
Vistos els articles 73 a 78 del Decret 136/1999,
esmentat:
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de 18 de maig, abans

L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar als Srs. Rosendo Pedrola Costal, Presentación Quesada
Fernández i Cristina Andreu Quesada, llicència municipal per l'establiment de
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Per altra part, el Cap Local de Sanitat ha informat favorablement la sol·licitud
sense establir cap mena de condicionant.
Es tracta d’un local comercial compost de planta baixa i planta primera. La
planta baixa té una superfície útil de 24,35 m2 i la planta primera de 12,09 m2,
sent la superfície útil total de 36,44 m2. El local reuneix les condicions de
seguretat exigides per l’ús a què es destina, d’acord amb el certificat de
solidesa presentat.
L’establiment on es desenvolupa l’activitat està ubicat en el nucli urbà i té els
serveis de vies públiques i de sanejament prescrits per la normativa vigent.
Tanmateix, urbanísticament, és un ús permès a la zona.
Vista la documentació aportada pel promotor, obrant a l’expedient;
Vistos els articles 73, 74 i 86 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Sra. Míriam Puey Blanch, llicència municipal per a
l’obertura d’un local comercial destinat a l’activitat de floristeria, a emplaçar al
c. Miravet, núm. 2, baixos, cantonada amb el c. Mossèn Manyà, de Gandesa,
de plena conformitat amb la documentació aportada pel promotor, obrant a
l’expedient d’activitat núm. 7/2007.
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 la titular de la
llicència d’activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
Exp 12/05. Sol·licitud de la Sra. Terence Robert Cooling.
El Sr. Terence Robert Cooling va sol·licitar llicència municipal d’activitat per
establir una residència canina en una finca rústica emplaçada al polígon 18,
parcel·la 314, TM de Gandesa.
Al tractar-se d’una activitat a emplaçar en una finca qualificada per les Normes
Subsidiàries de Planejament com a sòl no urbanitzable, sòl lliure permanent,
clau 32, l’Ajuntament va sol·licitar un informe previ a la Direcció General
d’Urbanisme, en el sentit de manifestar si l’activitat és legalitzable seguint el
procediment establert a l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2005, de
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26 de juliol, pel qual s’aprova el Tex refós de la Llei d’urbanisme i considerant
que es podria tractar d’una actuació específica d’interès públic en sòl no
urbanitzable.
Tanmateix, l’Ajuntament va sol·licitar informe previ al Departament de Medi
Ambient i Habitatge, sobre l’activitat a establir.
Pel que fa a Medi Ambient, va informar sobre la normativa aplicable i va dir
que en el supòsit que la Comissió Territorial d’Urbanisme aprovés
definitivament el projecte presentat, l’activitat hauria de ser autoritzada per
l’Ajuntament d’acord amb allò establert en la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
d’intervenció integral de l’administració ambiental.
Per altra part, la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en
sessió de data 6 de novembre de 2006, va informar que l’activitat proposada no
s’ajustava als paràmetres mínims definits pel planejament.
Considerant que segons aquest informe, l’activitat no es pot legalitzar per no
ajustar-se a la normativa urbanística municipal;
Atès que segons els llindars fixats per la normativa municipal, aquesta només
admet la implantació de construccions agràries a partir d’una parcel·la mínima
de 2.500 m2 amb un sostre màxim edificable de 30 m2;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Denegar la sol·licitud del Sr. Terence Robert Cooling, de llicència
municipal d’activitat per establir un centre d’acollida d’animals a la finca rústica
emplaçada al polígon 18, parcel·la 314, TM de Gandesa, perquè l’activitat
proposada no s’ajusta als paràmetres mínims definits pel planejament
urbanístic del municipi.
SEGON: Aprovar la liquidació de taxes a satisfer el peticionari per la tramitació
de l’expedient, de conformitat amb l’ordenança fiscal aplicable.
TERCER: Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i
efectes escaients.
Exp. 33/2003. Sol·licitud del Sr. Manel Vidal Salvadó.
El Sr. Manel Vidal Salvadó ha sol·licitat a l'Ajuntament llicència ambiental per
una activitat de cria intensiva d’aus de corral ja existent, emplaçada al polígon
13, parcel·la 369, TM de Gandesa, seguint el procés d’adequació establert al
Decret 50/2005, de 29 de març, mitjançant la realització de l’avaluació
ambiental verificada.
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Segons l'informe emès pel Tècnic Municipal, es tracta d'una activitat inclosa a
l'annex II.1, Apartat 11, Subapartat 1a) del Decret 136/1999, de 18 de maig,
pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de
27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, modificat
pel Decret 143/2003, de 10 de juny, sotmesa al règim de llicència ambiental.
De conformitat amb el que determina l’article 71.1b) del Decret 136/1999, de
18 de maig,
l'Ajuntament va trametre a la Delegació Territorial de Medi
Ambient de la Generalitat una còpia de la documentació presentada a fi que
informés sobre la seva suficiència i idoneïtat i perquè al mateix temps, la
Ponència Ambiental
informés també sobre els aspectes de la seva
competència en el procés d'avaluació ambiental de l'activitat de referència.
En data 16.10.06, l’OGAU va emetre un informe integrat sobre l’activitat, de
caràcter desfavorable motivat per l’informe del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, referent a sanitat ambiental.

En compliment del que determina l'article 71.1.c) del Decret 136/1999, de 18 de
maig, la sol·licitud de llicència ambiental de referència s’ha sotmès al tràmit
d'informació pública i veïnal durant un termini de vint (20) dies, durant el qual
no s’ha presentat cap tipus de reclamació.
De conformitat amb el que estableix l’article 71.1d) i e) del Decret abans
esmentat;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l’abstenció del Regidor Municipal Sr.
Manel Vidal Salvadó
PRIMER: Formular la proposta de resolució de l'expedient d'activitat núm.
33/2003, incoat a instància del Sr. Manel Vidal Salvadó en el sentit de requerirlo prèviament perquè esmeni les deficiències relacionades en l’informe integrat
emès per l’OGAU, del qual se n’hi donarà trasllat íntegre.
SEGON:
Notificar el present acord a l’interessat i a l’OGAU, perquè en el
termini de deu dies puguin formular les al·legacions que considerin pertinents.
Assumptes de personal:
20)

Determinació de les retribucions a percebre el personal municipal
durant l’exercici 2007.

L’article 21 de la Llei 42/2006, de 28 de desembre,
de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2007, estableix que amb efectes de l’1 de gener
de 2007, les retribucions del personal al servei del sector públic, no podran
experimentar un increment global superior al 2 per 100 respecte les
percebudes l’any 2006, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de
comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a la seva antiguitat.
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Considerant que les Corporacions Locals constitueixen també el sector públic;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Determinar que amb efectes de l’1 de gener de 2007, les
retribucions del personal municipal s’incrementaran en un 2 per 100 respecte
les percebudes l’any 2006, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de
comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a la seva antiguitat.
SEGON: Determinar tanmateix, que les nòmines del personal funcionari es
regiran pel que estableix la Resolució de 2 de gener de 2007, la Secretaria
d’Estat d’Hisenda i Pressupostos.
TERCER: Preveure en el Pressupost Municipal el crèdit necessari per assumir
les obligacions contretes en el present acord.
21)

Donar compte d’altes i baixes de personal municipal.

El Sr. Alcalde va informar que el Sr. Marc Jornet Niella, personal laboral
municipal, amb contracte de durada indefinida, i fins ara encarregat del servei
de la Biblioteca, havia causat baixa voluntària en la plantilla amb efectes del
dia 30 de novembre de 2006, per motius personals.
Per altra part, va informar el Sr. Alcalde que el Sr. Francisco Lobo Segura,
personal laboral municipal, amb contracte de durada determinada, i fins ara
encarregat del servei de l’Emissora de Ràdio, havia sol·licitat una modificació
del seu contracte laboral, amb reducció de la jornada,
que seria de 3 hores
diàries, de dilluns a divendres i amb efectes del dia 27 de novembre de 2006.
El Sr. Alcalde va exposar que s’havia atès la seva petició de modificació del
contracte per raons també personals.
Va dir el Sr. Alcalde que la plaça laboral que havia deixat vacant el Sr. Marc
Jornet, s’hauria de reconvertir per atendre les necessitats de la nova Biblioteca
Central Comarcal, segons conveni a formalitzar amb el Departament de
Cultura de la Generalitat.
Els Srs. Regidors es varen donar per assabentats.
Assumptes diversos:
22)

Proposta de l’Alcaldia sobre la futura autovia de l’Aragó
“Corredor Mediterrani-Valdealgorfa”.

Les comarques de Tarragona han sofert des de sempre, un dèficit històric en
matèria d’infraestructures de comunicacions.
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Ara que el Ministeri de Foment ha tret a licitació la redacció de l’estudi previ de
la connexió per carretera entre Valdealgorfa i el corredor del Mediterrani:
“Corredor Mediterrani-Valdealgorfa”,
es considera prioritari impulsar la
proposta de traçat de la futura autovia de l’Aragó per la Ctra. N-420 fins al
Camp de Tarragona, a través de les comarques de la Terra Alta, Ribera
d’Ebre, Priorat i Baix Camp, establint d’aquesta forma la connexió viària entre
Alcanyís i el Mediterrani.
Es tracta d’una oportunitat única per millorar les comunicacions viàries al nostre
territori. Aquesta nova infraestructura projectada, amb el traçat esmentat,
serviria d’eix vertebrador entre les terres de l’interior i les costaneres i
constituiria un impuls important per a l’economia del territori català.
En aquest sentit, l’autovia esdevindria un punt de connexió entre l’interior de
la península i les Terres de l’Ebre i de la Costa Daurada, les quals compten
amb una oferta turística molt interessant, nombrosos habitatges de segona
residència i amb importants àrees lúdiques que són un punt de referència a
nivell mundial.
Aquesta connexió comportaria una connectivitat entre
diferents cultures i poblacions i alhora, una promoció important de l’economia i
el turisme, facilitant a més el moviment poblacional. Per altra part, també
repercutiria molt positivament en l’aeroport de Reus i el Port de Tarragona,
ambdós en fase de desenvolupament econòmic i d’expansió
Tanmateix, aquesta nova ampliació d’infraestructura viària, en el tram
esmentat, serviria per a desenvolupar nous projectes comarcals que implicarien
progrés per a les Terres de l’Ebre, pel Camp de Tarragona i per Catalunya en
general. També serviria per a desenvolupar projectes que ja ha endegat la
Generalitat de Catalunya,
com és el polígon industrial a la zona de
“Camposines”, al costat de la Ctra. N-420.
Considerant que l’establiment de l’autovia de l’Aragó per les Terres de l’Ebre i
el Camp de Tarragona és una oportunitat per millorar les infraestructures
viàries del territori i impulsar la seva economia en pro del principi d’equilibri
territorial;
Considerant que a més a més, resulta necessari millorar les infraestructures
viàries actualment existents, ampliar les connexions i coordinar-les amb les de
la futura autovia de l’Aragó;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Sol·licitar al Ministeri de Foment que el traçat de la futura autovia de
l’Aragó “Corredor Mediterrani-Valdealgorfa”, transcorreixi per la Ctra. N-420
fins al Camp de Tarragona, a través de les comarques de la Terra Alta, Ribera
d’Ebre, Priorat i Baix Camp, establint d’aquesta forma la connexió viària entre
Alcanyís i el Mediterrani.
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SEGON: Sol·licitar al Govern de la Generalitat, que en qualitat de titular de la
carretera C-12, millori aquestes via, efectuant-ne un desdoblament, en el
tram que aniria des de la futura autovia de l’Aragó al tram de desdoblament de
la Ctra. N-340, esdevenint eix vertebrador de les comarques de les Terres de
l’Ebre i sud de Catalunya.
TERCER: Sol·licitar tanmateix al Govern de la Generalitat que millori el tram
de la C-43 des de Gandesa fins a l’eix de l’Ebre, perquè suposaria una nova
connexió entre l’autovia de l’Aragó i les comarques del Baix Ebre i Montsià.
QUART: Donar trasllat del present acord al Ministeri de Foment i al Govern de
la Generalitat, respectivament, a fi que prenguin en consideració les
sol·licituds de l’Ajuntament.
CINQUÈ: Comunicar el present acord a les administracions implicades.
23)

Moció del Grup Comarcal de la FIC, d’oposició a la possible
instal·lació de l’ATC Magatzem Temporal Centralitzat a la
comarca de la Terra Alta.

Feta avinent la Moció del Grup Comarcal de la FIC sobre el tema de referència,
i que es transcriu íntegra a continuació;
Atès que el Govern de l’estat ja tenia previst des de l’any 1978 la construcció
d’un ATC i la Ponència d’Energia del Congrés dels Diputats, en data 21 de
desembre de 2004, va aprovar per unanimitat demanar al Govern de l’estat
que la gestió dels residus radioactius d’alta intensitat es fes a través d’un ATC,
i que durant quasi 30 anys ningú hi havia pensat o treballat en aquest sentit;
Ates que des de diferents fonts es promovia la construcció de l’ATT’s en cada
central nuclear o bé aprofitar una d’aquestes instal·lacions per ubicar-hi l’ATC;
Atès que ENRESA va informar públicament, que en un període de dos mesos,
i que darrerament el termini s’ha vist ampliat fins el 28 de febrer de 2007,
s’obriria el termini per tramitar entre tots els municipis de l’Estat les sol·licituds
per acollir el futur ATC.
Atès que el Govern ha deixat molt clar que l’ATC no podrà imposar a cap
municipi;
Atès que des del nostre punt de vista, la nostra zona ha contribuït de forma
important i solidària amb la resta del país en quant a la producció elèctrica i que
per tant hem pagat amb escreix aquesta solidaritat que no s’ha traduït amb
millores socials econòmiques i culturals pels nostres ciutadans, ans al contrari,
que han estat molts els beneficiaris fóra del nostre àmbit territorial,
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Es proposen a l’Ajuntament els següents acords;
1er.: Desaconsellar cap petició per acollir l’ATC als municipis de la nostra
comarca.
2ón. Rebutjar qualsevol possible proposta d’instal·lació de l’ATC a la comarca
de la Terra Alta.
3er.: Fer arribar aquest acord als pobles de la comarca de la Terra Alta.”
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar integrament la moció anteriorment transcrita.
SEGON: Desaconsellar cap petició per acollir l’ATC als municipis de la nostra
comarca.
TERCER: Rebutjar qualsevol possible proposta d’instal·lació de l’ATC a la
comarca de la Terra Alta.
QUART: Fer arribar aquest acord als pobles de la comarca de la Terra Alta.
24)

Assumptes de l’Alcaldia-Presidència.

El Sr. Alcalde va informar als Srs. Regidors sobre els temes següents:
1. L’operació de crèdit per a l’alberg de temporers no es formalitzarà perquè de
moment no es farà la inversió.
2. L’empresa “Nestor Solé, SL” és l’adjudicatària del contracte d’execució de
les obres de construcció de 36 pisos de promoció pública, a la Urbanització del
Povet de la Plana, a Gandesa.
3. El projecte proposat pel Consell Comarcal de la Terra Alta, d’aprofitament
turístic del Balneari de la Fontcalda no ha estat aprovat pel Patronat de la
Fontcalda, que s’hi oposa.
4 L’artista Quim Lluís ha cedit una pintura a l’Ajuntament, la qual s’ha donat
d’alta a l’Inventari de Béns Municipals.
Els Srs. Regidors es varen donar per assabentats.
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ASSUMPTES URGENTS NO INCLOSOS A L’ORDRE
RATIFICATS COM A URGENTS PER L’AJUNTAMENT PLE:

DEL

DIA

I

A) Aprovació si s’escau, del projecte de condicionament de la travessia
de la Ctra. de Vilalba.
Vist el projecte bàsic i d'execució de les obres nomenades "Acondicionament
de la travessia de Gandesa. Carretera TV-7231a", redactat pels Serveis
Tècnics Territorials de la Diputació de Tarragona i amb un pressupost de
contracta de 473.482,11€, IVA inclòs.
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 PER UNANIMITAT:
PRIMER: Ratificar la urgència de l’assumpte a tractar i la seva inclusió a l’ordre
del dia.
SEGON: Aprovar inicialment el projecte tècnic de referència.
TERCER: Sotmetre’l a exposició pública durant un termini de trenta dies, a
efectes d'examen i de reclamacions, transcorregut el qual sense haver-n'hi,
s'entendrà aprovat amb caràcter definitiu.
PREGS I PREGUNTES:
A continuació, el Sr. Alcalde va oferir la paraula als Srs. Regidors per a
formular els pregs i preguntes que consideressin convenients.
Va iniciar el torn el Regidor Sr. Diego Domènech Escudé, del Grup Mpal. CiU,
el qual va preguntar al Sr. Alcalde si es faria aviat la subhasta de les parcel·les
de propietat municipal ubicades a la urbanització del Povet de la Plana.
El Sr. Alcalde va contestar que es faria el més aviat possible.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde va donar per
finalitzada la sessió a les dotze del vespre de la data al començament
assenyalada, agraint a tots els assistents la seva presència a l’acte.
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De tot el qual, jo, com a Secretària de la Corporació Municipal, en dono fe.
Gandesa, u de febrer de dos mil set.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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