ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EN DATA 11 D’OCTUBRE DE 2007.

A Gandesa, sent un quart de deu del vespre del dia 11 d’octubre de 2007, es
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Gandesa, sota la
presidència del Sr. Alcalde, en Miquel Aubà Fleix, els Regidors Municipals que
tot seguit es relacionen, convocats prèviament per l'Alcaldia, a fi de celebrar
sessió plenària de caràcter ordinari.
-Sr. Manel Vidal Salvadó.
-Sr. Ramón Lluís Vidal.
-Sr. Mateu Aubà Galano.
-Sr. Carles Luz Muñoz.
-Sr. Carles Llarch Amposta.
-Sr. Jesús Fermín Andrés Molins.
-Sr. Joaquin Pedrola Garde.
-Sra. Joana Jornet Tomàs.
Els Regidors Srs. Inés Piqué Gabriel i Pere Royo Pedrola 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 determinen els articles 110 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels Ens Locals i concordants, es transcriuen a continuació els
acords plenaris adoptats.
Assumptes de caràcter general:
1) Aprovació si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària
per l’Ajuntament Ple en data 20 de setembre de 2007.

celebrada

Feta avinent l’acta de la sessió ordinària celebrada per la Corporació Municipal
en data 20 de setembre de 2007;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió de referència,

sense esmenes de cap tipus.

En aquest moment, s’incorporen a la sessió els Regidors Municipals Srs.
Joana Jornet Tomàs i Pere Royo Pedrola.
2) Donar compte de la correspondència d’interès municipal.
A continuació, la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal, atenent a
les instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d’un recull de la
correspondència d’interès municipal rebuda darrerament, segons el detall
següent:
a) Escrit del CEIP Puig Cavaller, de data 3.07.07, d’agraïment a l’Ajuntament
per l’aportació econòmica efectuada pel finançament de la 7a. Setmana
Cultural.
b) Escrit de l’Institut Català de les Dones, de data 13.09.07, d’atorgament a
l’Ajuntament d’un ajut econòmic de 8.000,00€ destinat a l’elaboració d’un Pla
de Desenvolupament de Polítiques de Dones, durant l’any 2007.
c) Escrit de l’AMPA de l’IES Terra Alta, de data 14.09.07, comunicant la
composició de la nova Junta.
d) Escrit del Consell Comarcal de la Terra Alta, de data 19.09.07, comunicant
a l’Ajuntament l’ingrés de la subvenció atorgada per l’ensenyament d’arts
plàstiques al CEIP Puig Cavaller, curs escolar 2006/07, fixada en 2.495,20€,
mitjançant el sistema de compensació de deutes.
e) Escrit de l’Agència de Residus de Catalunya, de data 21.09.2007,
comunicant que ha iniciat actuacions sancionadores contra l’empresa “Hierros
Altadill, SL” per una incorrecta gestió de residus.
f) Escrit de la Caja Rural de Teruel, de data 27.09.07, comunicant que han
atorgat a l’Ajuntament una subvenció de 200,00€ per les despeses de les
Festes Majors 2007.
g) Escrit del Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Tarragona, de
data 17.09.07, comunicant que el municipi de Santa Oliva ha estat designat
representant dels municipis de fins a 20.000 habitants en el Consell esmentat i
els ajuntaments de Valls i Reus, representants dels municipis de més de
20.000 habitants.
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h) Escrit del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, de data
21.09.07, de notificació de la Resolució del Conseller de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat, de data 19.09.07, d’atorgament a l’Ajuntament,
d’una subvenció de 56.000,00€, per a la primera fase de les obres de
restauració del Celler Cooperatiu de Gandesa.
i) Escrit de l’Ajuntament de Bot, de data 1.10.07, comunicant que l’Ajuntament
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-Resolució núm. 164/2007, de data 18.09.07,
pagament de despeses per import de 309,34€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució núm. 165/2007, de data 18.09.07,
pagament de despeses per import de 82,34€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució núm. 166/2007, de data 20.09.2007, per la qual es disposa la
devolució al Sr. Oscar Gómez Arrufat de l’import de 68,57€ que per error va
ingressar en data 30.07.07 al compte de l’Ajuntament.
-Resolució núm. 167/2007, de data 21.09.07, per la qual es resolt emprendre
l’actuació de la 20a. edició de la Fira del Vi de Gandesa, a celebrar els dia 2 a
4 de novembre de 2007.
-Resolució núm. 168/2007, de data 25.09.07,
per la qual s’aprova la
certificació d’obres núm. 1 de les obres de “Remodelació de diversos carrers
del nucli antic”, que executa l’empresa contractista “Construccions Anna 2005,
SL”, i d’import 39.748,36€.
-Resolució núm. 169/2007, de data 26.09.2007, per la qual s’atorga al Sr.
Rafel Boira Ferré, 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-17
(Expedient d’obres 200/2007).
-Resolució núm. 170/2007, de data 26.09.07, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 3 de les obres d’Urbanització de l’av. Catalunya, 3a fase”, que
executa l’empresa contractista “Construccions Anna Via Catalunya UTE Ley
18/1982”, d’import 6.610,67€.
-Resolució núm. 171/2007, de data 29.09.2007, per la qual s’atorguen a
personal municipal, gratificacions econòmiques per tasques efectuades fora de
la jornada laboral durant el mes de setembre 2007.
-Resolució núm. 172/2007, de data 3.10.2007, per la qual s’atorga al Club de
Futbol Gandesa, un ajut econòmic d’import 3.000,00€, destinat a finançar part
de les despeses suportades per l’entitat durant la temporada futbolística 20072008.
-Resolució núm. 173/2007, de data 8.10.2007, de convocatòria al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió ordinària el dia 20.09.2007.
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentant.
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Assumptes d’Hisenda:
5) Aprovació si s’escau, de padrons cobratoris de taxes municipals
diverses.
Padró d’aigua 3er.Trimestre 2007.
Vist el padró cobratori de la taxa municipal pel servei de subministrament
d’aigua,
referit al 3r. trimestre de 2007, i que ascendeix a l’import de
105.841,06€, inclòs l’IVA i el Cànon de Sanejament;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
SEGON: Disposar la seva exposició pública durant un termini d’un mes,
mitjançant sengles anuncis a publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en
el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament.
TERCER: Iniciar 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 si s’escau, de la formalització d’un préstec a llarg
termini destinat al finançament d’una inversió municipal.
El Sr. Alcalde va exposar que el Pressupost Municipal per a l’exercici 2007,
aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió de data 20 de setembre de 2007,
contempla la formalització d’un préstec a llarg termini d’import 300.506,00€
destinat a finançar parcialment les obres de “Pavimentació del camp de futbol
amb gespa artificial”, en els termes establerts al Pla de Finançament
d’Inversions del mateix pressupost.
El Sr. Alcalde va exposar que el préstec es podria formalitzar d’acord amb el
Programa de Cooperació Econòmica i Financera de la Diputació de Tarragona
amb els ajuntaments de menys de 10.000 habitants, pel qual se subvencionen
els interessos de préstecs per inversions segons les condicions financeres
preferencials establertes amb les entitats financeres de Caixa Tarragona, la
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, Banc de Crèdit Local i Banc
Santander Central Hispano.
Va manifestar el Sr. Alcalde que les quatre entitats financeres oferien unes
condicions financeres avantatjoses per a l’Ajuntament però que la seva
proposta era la de formalitzar el préstec amb la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, atenent a les aportacions econòmiques que l’Obra Social de “la
Caixa” realitzava al municipi i també a la cessió gratuïta de l’ús del local on
està ubicada actualment la Biblioteca. Va dir que proposava també sol·licitar a
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la Diputació de Tarragona l’atorgament d’una subvenció pels interessos del
préstec, d’acord amb el Programa de Cooperació Econòmica i Financera
abans esmentat.
Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria-Intevenció,
l’expedient;

obrant a

Vistos els articles 22.2.m) i 47.2 l)de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, 48 a 55 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 Decret 94/1995, de 21 de febrer, de la Generalitat i l’Ordre de 28 de
juny de 1999, que desplega aquest darrer;
Atès que la competència per aprovar la formalització d’aquest préstec
correspon al Ple de la Corporació Municipal, ja que el seu import sobrepassa el
10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost.
Atès que la seva aprovació requereix el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de Regidors Municipals;
Atès que l’operació de préstec està prevista en el Capítol IX de l’estat
d’ingressos del Pressupost Municipal de 2007, aprovat per l’Ajuntament Ple en
sessió ordinària de data 20.09.2007 i segons el Pla d’Inversions, està destinada
a finançar parcialment la inversió a efectuar en el Camp de Futbol
(pavimentació amb gespa artificial);
Atès que de les dades resultants de la Liquidació del Pressupost Municipal de
l’exercici 2005, es dedueix que l’estalvi net és de 168.280,78€ en positiu,
calculat en la forma establerta per l’article 53 del RDL 2/2004, de 5 de març;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT, i en tot cas, amb el
quòrum exigit a l’article 47.2l) de la Llei 7/1985, de 2’dabril;
PRIMER: Formalitzar amb la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona un
préstec a llarg termini d’import 300.506,00€, destinat a finançar parcialment la
inversió de “Pavimentació del camp de futbol amb gespa artificial”, prevista al
Pressupost Municipal de l’exercici 2007 (partida 6.63.632.01/4.5),
amb les
condicions financeres següents:
-Import màxim del préstec: 300.506,00€
-Tipus d’interès: Euribor anual + 0,20
-Comissió d’obertura: 0,05%
-Durada: 10 anys.
-Període de carència: des de la signatura del préstec fins el 30 de setembre
de 2008.
-Sistema d’amortització anual constant (capital/ núm. períodes).
-Comissió d’amortització anticipada (parcial o total): sense comissions.
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-Fedatari públic en la signatura del contracte:
l’Ajuntament.

el Secretari-Interventor de

SEGON: Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera
del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, donant
compliment al que estableix l’Ordre de 28 de juny de 1999 i concordants.
TERCER: Sol·licitar a la Diputació de Tarragona l’atorgament de subvenció
pel interessos del préstec aprovat, a l’empara del Programa de Cooperació
Econòmica i Financera, i en aquest sentit, acceptar les Normes Reguladores
per a la subvenció dels interessos dels préstec
aprovats ambdós per la
Diputació de Tarragona.
QUART: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l’executivitat del present acord.
Assumptes d’Obres Públiques i Urbanisme:
7) 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;
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;
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L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1: Atorgar al Sr. Jordi Solé Espinet, llicència municipal per pintar la façana de
la vivenda emplaçada al c. Costumà, núm. 7, de Gandesa, de conformitat
amb l’expedient d’obres núm. 199/2007, amb estricta subjecció a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent.
2: Atorgar al Sr. Àngel Martos Aubanell,
llicència municipal per reparar la
coberta de la vivenda emplaçada al c. Font de Dalt, núm. 20, de Gandesa,
de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 201/2007, amb estricta subjecció
a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació
urbanística vigent,
condicionada al compliment de les següents
determinacions:
-L’actuació a realitzar no ha d’afectar a elements estructurals.
3: Atorgar a la Sra. Maria Fontcalda Uguet Vicente, llicència municipal per
reparar la coberta de la vivenda emplaçada a l’av. Catalunya, núm. 26, de
Gandesa,
de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 202/2007, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la
legislació urbanística vigent, condicionada al compliment de les següents
determinacions:
-L’actuació a realitzar no ha d’afectar a elements estructurals.
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.
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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.
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.
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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 promotors
relacionats,
de conformitat amb les sol·licituds per ells presentades i
l’ordenança fiscal aplicable.
SISÈ:
1. Denegar la llicència urbanística sol·licitada pels Srs. Jaume Solé Altadill i
Begonya Rulduà, per efectuar obres consistents en la instal·lació d’una rampa
d’accés a la porta principal de l’habitatge ubicat al c. Baronessa de Purroi,
núm. 16, cantonada c. Vilalba, a Gandesa, perquè la rampa crearia un
obstacle a la via pública i contravindria la normativa de supressió de barreres
arquitectòniques (Exp. d’obres núm. 189/07).
2. Sol·licitar al Tècnic Municipal que faci un informe que determini una
solució viable respecte les obres projectades.
3. Notificar el present acord als interessats,
efectes escaients.

per al seu coneixement i als

Sol·licituds de llicència de primera ocupació:

Sol·licitud del Sr. Jaume Navarro Dalmases, de llicència de primera ocupació
(Exp. 105/04).
Vista la sol·licitud del Sr. Jaume Navarro Dalmases, de llicència de primera
ocupació de l'habitatge emplaçat al c. Povet de la Plana, s/núm., de Gandesa,
segons consta a l'expedient d'obres núm. 105/2004;
Atès que el promotor ha aportat el certificat final de l'obra realitzada i s'ha
constatat que les obres s'han realitzat d'acord amb 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 els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
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Vistos els articles 179.2e) i 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 75 i següents 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. Jaume Navarro Dalmases, llicència de primera
ocupació de l'habitatge emplaçat al c. Povet de la Plana, s/núm., de
Gandesa, de conformitat amb a documentació tècnica aportada pel promotor,
obrant a l'expedient d'obres núm. 105/2004.
SEGON: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal per l'atorgament de la
llicència de referència i per l'expedició de documents a practicar al 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 pugin incórrer els seus titulars
en l'exercici de les activitats a la que la mateixa es refereix.

Sol·licitud de l’empresa “Construcciones y Promociones Multimin, SL”,
llicència de primera ocupació (Exp. 54/2007).

de

Vista la sol·licitud de l’empresa “Construcciones y Promociones Multimin, SL”,
de llicència de primera ocupació de l’edifici plurifamiliar de planta baixa i tres
plantes pis (PB+3), destinat a vint (20) habitatges, emplaçat al c. Setze,
núm. 2, de Gandesa, segons consta a l'expedient d'obres núm. 54/2007;
Atès que el promotor ha aportat el certificat final de l'obra realitzada i s'ha
constatat que les obres s'han realitzat d'acord amb la llicència urbanística
atorgada i que l’edifici plurifamiliar 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'edifici construït i també un
projecte tècnic d’infraestructura comuna de telecomunicacions signat per tècnic
competent i visat pel col·legi professional corresponent;
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;

11

Vistos els articles 179.2e) i 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 75 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals i disposicions concordants
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a l’empresa “Construcciones y Promociones Multimin, SL”,
amb CIF B-43575927, llicència municipal de primera ocupació de l’edifici
plurifamiliar de planta baixa i tres plantes pis (PB+3), destinat a vint (20)
habitatges, emplaçat al c. Setze, núm. 2, de Gandesa, de conformitat amb a
documentació tècnica aportada pel promotor, obrant a l'expedient d'obres núm.
54/2007.
SEGON: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal per l'atorgament de la
llicència de referència i per l'expedició de documents a practicar al 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 pugin incórrer els seus titulars
en l'exercici de les activitats a la que la mateixa es refereix.
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:

Expedient

Nom

Emplaçament

Actuació
actuació
Segregació
de la

200/2007

Rafel Boira Ferré

Unitat d’Actuació núm. 4

finca F-17 de la UA-4

Sol·licituds de canvi de titularitat d’escomeses d’aigua.
Vistes les peticions efectuades pels senyors que tot seguit s’esmenten, per a
canviar la titularitat del dret d’escomesa a la xarxa d’abastament d’aigua dels
immobles que així mateix es relacionen, a fi que constin al seu nom;
Vistos els informes emesos pel Tècnic Municipal;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORD PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Sr. Jaume Salinero Salvadó, autorització per a què consti
al seu nom el dret d’escomesa a la xarxa d’abastament d’aigua potable de
l’immoble emplaçat a l’av. València, núm. 32, de Gandesa, de conformitat
amb l’expedient d’obres núm. 203/07.
SEGON:
Determinar que la llicència s’entén atorgada salvat el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers 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 les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de la taxa municipal a satisfer el promotor
esmentat, devengada per l’autorització atorgada, segons l’ordenança fiscal
aplicable.
Assumptes de Governació:
7) Sol·licituds de llicència d’activitat.
Sol·licitud del Sr. Carlos Pablo Ruiz Félez, Exp. núm. 20/2007.
El Sr. Carlos Pablo Ruiz Félez ha sol·licitat llicència municipal d'activitat per
l'obertura d'un local comercial dedicat a la venda al detall d’articles mèdics i
ortopèdics, emplaçat a l'av. d’Aragó, núm. 1, baixos, de Gandesa, segons
consta a l'expedient d'activitat núm. 20/2007.
L'activitat en qüestió és innòcua per no estar inclosa en el Decret 136/1999, de
18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental.
Segons les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, l'activitat a
establir és un ús permès en aquesta zona, qualificada com a sòl urbà, zona
d’ordenació antiga i tradicional en illa densa, Clau 1-A.
Per altra part, el local on s'ha d'establir l'activitat, té una superfície útil a
efectes d'activitat, de 18,24 m2, un aforament màxim de 2 persones i reuneix
les condicions de seguretat exigides per l'ús a què es destina, d'acord amb la
documentació tècnica presentada.
Tanmateix el local de referència té els serveis de vies públiques i de
sanejament prescrits per la normativa vigent.
Altrament, el Cap Local de Sanitat ha informat favorablement la sol·licitud de
llicència de referència, segons document obrant a l'expedient.
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Fet avinent l’informe favorable emès també al respecte pel Tècnic Municipal;
Vistos els articles 71 a 76, 92 i 93 del Decret 179/1995, 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i
disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Sr. Carlos Pablo Ruiz Félez, llicència municipal d'activitat
per l'obertura d'un local comercial dedicat a la venda al detall d’articles mèdics i
ortopèdics,
emplaçat a l'av. d’Aragó, núm. 1, baixos, de Gandesa, de
plena conformitat amb la documentació aportada pel promotor, obrant a
l’expedient d’activitat núm. 20/2007 i amb la condició següent:
-Abans d’iniciar l’activitat, el promotor haurà de sol·licitar als Serveis Tècnics
Municipals que realitzin la corresponent acta de comprovació.
SEGON: Determinar que la present autorització s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer el titular de la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
Sol·licitud de la Sra. Anna Ma. Galindo Riol, Exp. núm. 21/2007.
La Sra. Anna Ma. Galindo Riol ha sol·licitat llicència municipal d'activitat per
l'obertura d’una clínica podològica, a emplaçar al c. Ramón Berenguer IV,
núm. 6, baixos, de Gandesa, segons consta a l'expedient d'activitat núm.
21/2007.
L'activitat en qüestió és innòcua per no estar inclosa en el Decret 136/1999, de
18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental.
Segons les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, l'activitat a
establir és un ús permès en aquesta zona, qualificada com a sòl urbà, zona
d’ordenació antiga i tradicional en illa densa, Clau 1-A.
Per altra part, el local on s'ha d'establir l'activitat, té una superfície útil a
efectes d'activitat, de 61,04 m2, un aforament màxim de 8 persones i reuneix
les condicions de seguretat exigides per l'ús a què es destina, d'acord amb la
documentació tècnica presentada.
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Tanmateix el local de referència té els serveis de vies públiques i de
sanejament prescrits per la normativa vigent.
Altrament, el Cap Local de Sanitat ha informat favorablement la sol·licitud de
llicència de referència, segons document obrant a l'expedient.
Fet avinent l’informe favorable emès també al respecte pel Tècnic Municipal;
Vistos els articles 71 a 76, 92 i 93 del Decret 179/1995, 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i
disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Sra. Anna Maria Galindo Riol, llicència municipal
d'activitat per l’obertura d’una clínica podològica, a emplaçat al c. Ramón
Berenguer IV, núm. 6, baixos, de Gandesa ,
de Gandesa, de plena
conformitat amb la documentació aportada pel promotor, obrant a l’expedient
d’activitat núm. 21/2007 i amb la condició següent:
-Abans d’iniciar l’activitat, el promotor haurà de sol·licitar als Serveis Tècnics
Municipals que realitzin la corresponent acta de comprovació.
SEGON: Determinar que la present autorització s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer el titular de la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
Sol·licitud del Sr. Manel Vidal Salvadó. Exp. d’activitat 33/2003.
El Sr. Manel Vidal Salvadó, va sol·licitar 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 (Expedient d’activitat núm. 33/2003).
Dins del procediment establert per a resoldre la petició de llicència,
l’Ajuntament Ple, en sessió de data 1.02.2007, va formular la proposta de
resolució de l’expedient, en el sentit de requerir al promotor perquè esmenés
les deficiències relacionades en l’informe integrat de caràcter desfavorable
emès per l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU), del qual se n’hi va
donar trasllat íntegre.
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De l’acord adoptat se’n va donar trasllat a l’interessat i al Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat, respectivament, a fi que en un termini
de 10 dies poguessin presentar les al·legacions que consideressin convenients.
Dins del termini, el Departament esmentat va presentar al·legacions a la
proposta de resolució, en el sentit de fer palesa de les mancances següents:
-No s’especifica la capacitat per la qual es denega la llicència ambiental
(27.000 polletes de recria).
-No s’especifica el motiu pel qual es denega la llicència ambiental (la
documentació aportada en data 12.07.2006 no aporta garanties sanitàries
suficients; a més, el propietari de l’explotació no és el mateix que el de les
explotacions pròximes, amb les repercussions futures que això comportaria).
El Departament de Medi Ambient va demanar a l’Ajuntament que esmenés
d’ofici aquesta errada en la proposta de resolució, i que comuniqués a l’OGAU
l’esmena, així com tenir-la present a l’hora de formular la resolució de la
llicència ambiental sol·licitada.
Vistos els articles 71.1d) i e) del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la Intervenció integral de l’administració ambiental;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l’abstenció del Regidor Municipal Sr.
Manel Vidal Salvadó:
PRIMER: Modificar la proposta de resolució de l’expedient d’activitat núm.
33/2003, incoat a instància del Sr. Manel Vidal Salvadó, de sol·licitud de
llicència ambiental per una activitat ramadera de 27.000 polletes de recria de
capacitat, emplaçada al polígon 13, parcel·la 369, TM de Gandesa, en el
sentit de denegar-la pels motius següents:
● La documentació aportada pel promotor en data 12.07.2006 no aporta
garanties sanitàries suficients.
● El propietari de l’explotació no és el mateix que el de les explotacions
pròximes, amb les repercussions futures que això comportaria.
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SEGON: Notificar el present acord a l’interessat i a l’OGAU, respectivament,
perquè en el termini de 10 dies puguin formular les al·legacions que considerin
pertinents.
8) Donar compte de l’escrit del Sr. Rogelio Muñoz Guimerà, sobre
finalització del contracte de consultoria i assistència formalitzat amb
l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde va exposar que el Sr. Rogelio Muñoz Guimerà, que fins ara
prestava a l’Ajuntament els serveis de consultoria i assistència urbanística,
havia presentat en data 24.09.07 un escrit pel qual exposava que per motius
personals, renunciava a la prestació d’aquests serveis, amb efectes del dia
27 de setembre de 2007.
El Sr. Alcalde va dir que havien buscat nous tècnics i que en principi, s’havia
seleccionat el Sr. Lluís Avinyó, el qual només prestaria el servei un cop per
setmana i que s’estava estudiant el tipus de contracte a formalitzar amb
l’interessat.
L’Ajuntament es va donar per assabentat.
10) Aprovació si s’escau, del conveni de col·laboració a formalitzar amb
el Celler Cooperatiu de Gandesa, pel finançament de les obres de
“Rehabilitació del porxo de descàrrega” del mateix celler.
El Celler Cooperatiu de Gandesa és propietari de l’edifici emplaçat a l’av.
Catalunya, núm. 28, de Gandesa. L’edifici en qüestió està catalogat com a
Bé Cultural d’Interès Nacional i està integrat en el Patrimoni Cultural de
Catalunya.
Per la conservació de l’edifici és necessari realitzar diverses actuacions de
restauració i rehabilitació estructural. Una de les actuacions més urgents és la
de rehabilitació del porxo de descàrrega.
L’Ajuntament vol col·laborar en la preservació d’aquest edifici modernista. En
aquest sentit, en data 12.07.07 va sol·licitar al Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació de la Generalitat l’atorgament d’una subvenció de
56.000,00€ per a la realitzar la 1a. fase de la restauració del Celler Cooperatiu.
En resposta a la petició efectuada per l’Ajuntament, els Serveis Territorials
del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat han
atorgat un ajut econòmic de 56.000,00€, per la primera fase de les obres de
Rehabilitació estructural del Porxo de descàrrega. Segons aquest escrit,
l’Ajuntament ha de licitar les obres i incloure-les en el seu pressupost.
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Segons la separata 1 del projecte global de restauració del Celler Cooperatiu
de Gandesa, redactat per l’arquitecte Sra. Margarita Curto Pla, les obres de
rehabilitació estructural del porxo de descàrrega tenen un pressupost de
contracta de 88.402,44€. IVA inclòs.
Amb la finalitat de conciliar els interessos d'ambdues parts i a l'empara del que
estableix l'article 4rt. 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,
ambdues parts, l’Ajuntament ha preparat una proposta de conveni de
col·laboració, que ja ha estat aprovat pel Celler Cooperatiu.
Feta avinent la proposta de l’Alcaldia-Presidència, en el sentit d’aprovar també
la proposta de conveni per al finançament de l’obra descrita;
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar amb el Celler
Cooperatiu de Gandesa, pel finançament de les obres de “Rehabilitació del
porxo de descàrrega” del mateix celler, la part dispositiva del qual es transcriu
íntegra a continuació:
“Clàusules:
1er: El Celler Cooperatiu de Gandesa autoritza l’Ajuntament per a efectuar les obres
de “Rehabilitació estructural del porxo de descàrrega”, previstes a la fase 1a de la
restauració del Celler Cooperatiu i en el projecte redactat per l’arquitecte Margarita
Curto Pla l’any 2006.
2ón.:
L’Ajuntament inclourà la inversió en el Pla d’Inversions del Pressupost
Municipal 2007, de conformitat amb el següent pla de finançament:
-Cost de l’obra:

88.402,44€

Finançament:
-Subvenció Generalitat:

56.000,00€

-Aportació Celler Cooperatiu:

32.402,44€

-Total inversió:

88.402,44€
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3er: L’Ajuntament tramitarà l’expedient de contractació corresponent per adjudicar el
contracte d’execució de l’obra esmentada,
pel sistema de concurs públic,
procediment obert, dins del quart trimestre de 2007.
4art.:
1. El Celler Cooperatiu de Gandesa assumeix el compromís de col·laborar en el
finançament d'aquesta obra amb una aportació econòmica de 32.402,44€, que farà
efectiva a l'Ajuntament al finalitzar la inversió descrita, prèvia presentació de la
corresponent certificació d’obres que ho acrediti.
2. L’import de l’aportació s’abonarà a l’Ajuntament mitjançant transferència de fons al
compte núm. 2073.0022.85.0110078279, de Caixa Tarragona, Oficina de Gandesa.
3. L’aportació econòmica es farà efectiva en un termini màxim de tres (3) mesos a
comptar des de la data de presentació de la documentació acreditativa de la
finalització de les obres.
4. L’incompliment en l’obligació d’efectuar el pagament de l’aportació econòmica,
donarà dret a l’Ajuntament a recaptar-la per via de constrenyiment.
5. En el supòsit que qualssevol de les dues parts obtingués altres ajuts econòmics
per a la mateixa actuació, aquest es destinaran a minorar la part no subvencionada.
5è.: Les obres realitzades passaran a ser propietat del Celler Cooperatiu, el qual
vetllarà perquè les noves instal·lacions es conservin i restin en les condicions degudes.
6è.: El present conveni és de naturalesa administrativa. Qualsevol divergència en la
seva interpretació serà resolta per la jurisdicció contenciosa administrativa, sent
competent el Jutjant contenciós administratiu de Tarragona.”

SEGON: Facultar el Sr. Alcalde-President quant en dret sigui necessari per a
l’executivitat del present acord i especialment, per a signar el conveni aprovat.
11) Proposta de l’Alcaldia sobre la interposició del recurs d’apel·lació
contra la sentència 171/2007, de data 3.09.2007,
del Jutjat
Contenciós Administratiu 1 de Tarragona, per la qual s’estima el
recurs contenciós administratiu interposat per l’empresa “Tradia
Telecom, S.A.”.
El Sr. Alcalde va exposar que tal i com havia exposat en una reunió informativa
prèvia celebrada amb els Regidors Municipals,
el Jutjat Contenciós
Administratiu 1 de Tarragona havia dictat en data 3 de setembre de 2007, la
sentència 171/2007, per la qual s’estimava el recurs contenciós administratiu
interposat per l’empresa “Tradia Telecom, S.A.” contra les liquidacions
tributàries practicades per l’Ajuntament, amb motiu de l’ocupació de la Forest
Comuns CUP 26.
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Va exposar el Sr. Alcalde que després de celebrar també una reunió amb la
lletrada Sra. Isabel Baixeras, que assumia la defensa de l’Ajuntament, i
després de l’informe que aquesta havia emès al respecte, proposava al Ple de
la Corporació Municipal interposar recurs d’apel·lació contra la sentència
judicial abans esmentada.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Atès que de conformitat amb el que estableix l’article 227.1 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, l’Ajuntament té plena capacitat per a
exercir tota mena d’accions i de recursos en defensa dels seus drets i
patrimoni;
Atès que l’article 229 del mateix text legal atribueix la competència abans
esmentada al Ple de la Corporació Municipal;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Interposar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
recurs d’apel·lació contra la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
1 de Tarragona, núm. 171/2007, de data 3 de setembre de 2007, per la qual
s’estima el recurs contenciós-administratiu interposat per l’empresa “Tràdia
Telecom, S.A.” contra l’Ajuntament de Gandesa, per les liquidacions
tributàries que aquest li ha practicat per l’ocupació de la Forest Comuns CUP26.
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde-President tant àmpliament com en dret sigui
necessari per a l’executivitat del present acord.
12) Acceptació si s’escau, de la cessió de la Sra. Lluïsa Escudé
March, de terrenys destinats a la formació del vial designat com a
carrer 14.
En data 5.10.2007, la Sra. Lluïsa Escudé March ha presentat un escrit a
l’Ajuntament , pel qual manifesta que cedeix a l’Ajuntament un terreny de
193,90 m2 de superfície, definit a les Normes Subsidiàries de Planejament
com a sòl urbà, vial públic, carrer catorze, inclòs a la Unitat d’Actuació 2,
segregat d’una finca de 605,00 m2 de superfície, emplaçada al c. 14, s/núm.
de Gandesa, en concordança amb la llicència urbanística que se li va atorgar
per acord de l’Ajuntament Ple de data 16.11.2006 (expedient d’obres núm.
142/06).
Vista la documentació obrant a l’expedient administratiu;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Acceptar la cessió de terreny de 193,90 m2 de superfície que
efectua la Sra. Lluïsa Escudé March en favor de l’Ajuntament, segregada
d’una finca matriu ubicada al c. 14, s/núm. a fi de destinar-lo a la formació de
vial públic, definit a les Normes Subsidiàries de Planejament com a carrer 14,
dins la Unitat d’Actuació 2.
SEGON: Elevar la cessió a escriptura pública i procedir a la seva inscripció en
el Registre de la Propietat i a l’Inventari de Béns Municipals, respectivament.
Assumptes de Personal:
En data 4 d’octubre de 2007 el Sr. Josep D. Vandellòs Peña ha presentat un
escrit a l’Ajuntament pel qual manifesta la seva voluntat de jubilar-se
parcialment amb efectes del dia 31 d’octubre de 2007, de forma que només
treballaria tres (3) mesos a l’any, que serien a l’estiu, ocupant-se de les
instal·lacions de les Piscines Municipals.
Per altra part, el Sr. Josep Antoni Folqué Blanch ha present un escrit a
l’Ajuntament en data 8 d’octubre de .2007,
pel qual manifesta que s’ha
assabentat de la voluntat del Sr. Josep D. Vandellòs, d’obtenir la jubilació
parcial i que està interessat en substituir-lo mitjançant un contracte laboral de
relleu.
Segons consta al Registre de Personal i a la Plantilla Orgànica Municipal, el
Sr. Josep D. Vandellòs Peña és personal laboral de l’Ajuntament,
amb
contracte laboral indefinit des de l’1 d’octubre de 1998, adscrit a la Brigada
Municipal d’Obres, categoria de peó.
Per alta part, el Sr. Josep Antoni
Folqué Blanch,
també es personal laboral de l’Ajuntament, amb contracte
laboral de durada i servei determinats, des del 21 de novembre de 2005,
categoria d’oficial 3ª, adscrit també a la Brigada Municipal d’Obres.
Atès que l’Ajuntament pot modificar la plantilla de personal atenent a les
necessitats que presenten els serveis municipals al llarg de l’exercici.
Considerant que en el Pressupost Municipal hi ha crèdit suficient per atendre
les peticions d’ambdós treballadors;
Vistos els articles 4 i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
Règim Locals i disposicions concordants;
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En ús de la potestat d’autoorganització atribuïda a l’Ajuntament i de la
competència atorgada en matèria d’aprovació i modificació de la plantilla de
personal municipal així com de la relació de llocs de treball;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar la petició del treballador Sr. Josep D. Vandellòs Peña, amb
DNI 77879194-K, de jubilació parcial, amb les condicions següents:
-Efectes: 1 de novembre de 2007.
-Temps anual en què restarà en actiu: Tres (3) mesos (de 15 juny a 14
setembre).
-Tasques a efectuar: Atenció del servei de les Piscines Municipals durant la
temporada d’estiu.
-Retribució a percebre: la part proporcional de la percebuda actualment.
SEGON: Estimar tanmateix la petició del treballador Sr. Josep Antoni Folqué
Blanch, amb DNI 78578316-N, de baixa amb efectes del dia 31 d’octubre de
2007, de l’actual contracte laboral de durada i serveis determinats, i
formalització d’un nou contracte laboral de relleu del Sr. Josep D. Vandellòs
Peña, amb efectes del dia 1 de novembre de 2007 i vigència fins a la data de
jubilació d’aquest darrer.
TERCER: Modificar la plantilla de personal i relació de llocs de treball de
l’Ajuntament en els termes exposats.
QUART: Sotmetre el present acord a informació pública durant un termini 15
dies i donar-ne compte al Departament de Governació de la Generalitat i a la
Subdelegació del Govern, respectivament.
CINQUÈ: Anotar les modificacions produïdes en el Registre de Personal.
Assumptes diversos:
13) Assumptes de l’Alcaldia-Presidència.
El Sr. Alcalde va informar al Ple de la Corporació Municipal que el Sr.
Francisco Lobo Segura, personal laboral municipal amb contracte de durada
determinada i a jornada parcial, havia sol·licitat la baixa voluntària amb efectes
del dia 7 d’octubre de 2007.
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
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En un altre ordre de coses, el Sr. Alcalde va manifestar que la Regidora Sra.
Joana Jornet Tomàs havia votat a favor de la inversió del Camp de Futbol,
que va ser un acord unànime, tot i que a la sessió anterior, ella havia dit que hi
havia votat en contra.
La Regidora Sra. Joana Jornet Tomàs, del Grup Municipal del Partit Popular,
va manifestar que continuava pensant en contra, que considerava que hi
havien altres inversions més prioritàries a fer, però que digués el que digués,
l’equip de govern faria el que voldria perquè era qui manava.
El Sr. Alcalde va dir que només volia fer aquesta puntualització.
PREGS I PREGUNTES.
A continuació, el Sr. Alcalde va oferir la paraula als Srs. Regidors, obrint el
torn de precs i preguntes.
Va iniciar el torn el Regidor Sr. Joaquin Pedrola Garde, del Grup Municipal
ERC/AM, el qual va dir que s’hauria de fer un estudi per instal·lar contenidors
soterrats, i també parlar del tema amb els membres del Consell Comarcal.
El Sr. Alcalde va dir que ja n’havia parlat amb el President del Consell
Comarcal, i semblava que en principi, no estava previst de forma immediata,
però que de totes maneres, potser se’n parlaria en el pròxim Consell
d’Alcaldes.
El Regidor Sr. Joaquin Pedrola Garde va manifestar que era un sistema molt
interessant, que s’hauria de consensuar, i que en altres comarques ja s’havia
portat a terme.
El Sr. Alcalde va dir que com a Grup ho demanaria i que si s’afegien altres
grups, millor.
No hi van haver més precs ni preguntes.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió, a les onze del vespre de la data al començament
assenyalada.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, onze d’octubre de dos mil set.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,
Miquel Aubà Fleix.
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