ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLE
EN DATA 16 D'OCTUBRE DE 2003.
_______________________________________________________________
A Gandesa, sent dos quarts i mig de deu del vespre del dia 16 d'octubre de
2003, 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.
-Sr. Pere Joan Bové Vallespí.
-Sr. Carles Luz Muñoz.
-Sra. Laura Galano Roqueta.
-Sr. Diego Domènech Escudé.
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 l'acta de la sessió extraordinària celebrada
per l'Ajuntament Ple en data 12 d'agost de 2003.
Feta avinent l'acta de la sessió extraordinària celebrada per l'Ajuntament Ple en
data 12 d'agost de 2003;
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El Regidor Sr. Pere Joan Bové Vallespí, del Grup Municipal CiU, va sol·licitar
que constés en acta, al punt sisè de l'ordre del dia, referent el projecte de les
obres municipals d'urbanització del nucli antic i zona comercial de Gandesa, 3ª
fase, que la manifestació que ell va efectuar dient que pararien l'obra en tot el
que afectava el projecte en qüestió, va ser en resposta al que li havia dit
prèviament el Regidor Sr. Jesús F. García Chacón.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
De conformitat amb el que estableix l'article 91.1 del Reial Decret 2568/86, de
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament
i Règim Jurídic dels Ens Locals;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l'acta de la sessió plenària de referència, incorporant l'esmena abans
transcrita.
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:
-Escrit tramès per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la
Informació, en relació al projecte NODAT i la necessitat de concretar un data
per posar en marxar el telecentre i la conveniència de l'establiment de tarifes.
-Escrit tramès per la Unió de Comerciants de Gandesa, sobre presentació de
la nova Presidenta de l'entitat.
-Escrit tramès pel Consell Comarcal de la Terra Alta, referent a la proclamació
dels membres electes i suplents del Consell.
-Escrit tramès per la Subdirecció General d'Indústria, Comerç i Turisme, sobre
la inscripció, al registre d'empreses i activitats turístiques de Catalunya, de
l'Oficina Municipal de Turisme de Gandesa.
-Escrit tramès per la Sra. Anna Moger Baños, pel qual cedeix a l'Ajuntament,
que accepta, divers material existent al bar de l'Àrea Recreativa de la Fonteta,
que abans gestionava l'interessada.
-Escrit de la Tresoreria General de la Seguretat Social, anunciant l'inici d'una
campanya divulgativa sobre el nou núm. d'atenció telefònica 901502050, per a
empreses i particulars.
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-Escrit tramès per la Delegació Territorial de Sanitat i Seguretat Social, fent
públics els resultats de l'explotació de les dades del Programa de Salut Escolar
del municipi, referents al curs 2001-2002.
-Escrit tramès per l'Agència Tributària, Delegació de Tarragona, adjuntant el
llistat de la Matrícula de l'Impost d'Activitats Econòmiques referit a l'exercici
2003.
-Escrit tramès pel Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic,
comunicant que la Comissió de Cooperació Local va aprovar definitivament la
formulació del Programa Específic de Biblioteques del PUOSC 2002/2003 i que
la subvenció atorgada per a la Biblioteca de Gandesa és de 567.137,97 .
-Escrit tramès per la Delegació Territorial de Medi Ambient, referent a
l'entrada en vigor i l'aplicació de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels
animals, aprovada pel Parlament de Catalunya.
-Escrit tramès per l'Ajuntament del Pinell de Brai, comunicant que la Comissió
de Govern va designar a l'Oficina Municipal de Turisme de Gandesa per a
representar a l'Ajuntament en la Comissió Executiva del Patronat de Turisme
de la Diputació de Tarragona.
-Escrit tramès per Caixa Tarragona, Oficina de Gandesa, comunicant que han
atorgat a l'Ajuntament un ajut econòmic de 300,00 per la celebració d'actes
lúdics.
-Escrit tramès per l'Institut Català del Sòl, comunicant que està treballant en
els estudis per a l'execució de la via de connexió entre el polígon industrial la
Plana i la carretera C-43 i que més endavant n'informaran a l'Ajuntament.
-Escrit tramès per l'Institut d'Estadística de Catalunya, comunicant que en breu
termini iniciaran els treballs per elaborar l'enquesta sobre l'estructura de les
explotacions agràries 2003.
-Escrit tramès pel Patronat de Turisme de la Diputació, comunicant que ha
resultat elegit el Patronat Municipal de Turisme de Reus com a municipi de
l'interior representant de la Comissió Executiva del Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona.
L'Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
3) Donar compte de les disposicions normatives d'interès general.
A continuació, la Secretària de la Corporació Municipal, atenent a les
instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d'un recull de les
disposicions normatives d'interès general publicades darrerament en els
butlletins oficials.
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L'Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
4) Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia-Presidència.
En compliment del que estableix l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, el Sr. Alcalde-President va disposar que la Secretària de la
Corporació donés compte de les resolucions que havia dictat l'Alcaldia des de
la data de celebració de darrera sessió plenària de caràcter ordinari fins avui,
segons la relació següent:
-Resolució núm. 41/03, de 2.4.03, sobre aprovació de la certificació d'obres
núm. 2, de les obres de "Construcció de vestidors de piscina a l'aire lliure",
d'import 29.295,08 .
-Resolució núm. 42/03, de 7.4.03, sobre atorgament de llicència urbanística al
Sr. J.M. Serres Montané per obres d'arranjament de tanca de l'edifici al C.
Verge de la Fontcalda, 3 (Exp. d'obres 53/03).
-Resolució núm. 43/03, de 7.4.03, sobre aprovació del plec de clàusules que
ha regir la contractació de l'obra d'Arranjament de la coberta de l'edifici de
serveis al Balneari de la Fontcalda, pel sistema de concurs públic, procediment
obert, seguint el tràmit d'urgència.
-Resolució núm. 44/03, de 8.4.03, sobre aprovació i ordenació del pagament
de factures per import de 504,00 .
-Resolució núm. 45/03, de 8.4.03, sobre contractació laboral del Sr. Gerard
Cots Prades per a prestar el servei de dinamitzador turístic i atenció al públic
de l'Oficina Municipal de Turisme de Gandesa, durant la nova temporada
turística.
-Resolució núm. 46/03, de 10.4.03, sobre aprovació i ordenació del pagament
de factures per import de 138,04 .
-Resolució núm. 47/03, de 15.4.03, per la qual s'ordena a la Sra. Anna Moger
Baños la suspensió immediata de les obres que efectua a la vivenda del c.
Costumà, 23, de Gandesa, sense disposar de la preceptiva llicència
urbanística.
-Resolució núm. 48/03, de 16.4.03, sobre convocatòria a la Comissió de
Govern, per a celebrar sessió ordinària el dia 17 d'abril de 2003.
-Resolució núm. 49/03, de 23.4.03, per la qual es deixa sense efecte l'ordre
adreçada al Sr. Josep Jaén Oliver, de suspensió provisional de les obres de la
parcel·la 26 del Polígon Industrial "la Plana" de Gandesa.
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-Resolució núm. 50/03, de 25.4.03, per la qual es convoca al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió pública per a la formació de les
Meses Electorals que hauran d'actuar el dia 25 de maig de 2003.
-Resolució núm. 51/03, de 30.4.03, sobre atorgament a personal municipal de
gratificacions econòmiques per tasques realitzades fora de la jornada laboral.
-Resolució núm. 52/03, de 30.4.03, per la qual es deixa sense efecte l'ordre
adreçada a la Sra. Anna Moger Baños, de suspensió provisional de les obres
que efectua a la vivenda del c. Costumà, 23, de Gandesa.
-Resolució núm. 53/03, de 2.5.03, sobre adjudicació a l'empresa
"Construccions ANNA, SCCL" del contracte d'execució de les obres
d'Arranjament de la coberta de l'edifici de serveis del Balneari de la Fontcalda"
per l'import de 49.667,20 .
-Resolució núm. 54/03, de 5.5.03, sobre aprovació de la certificació d'obres
núm. 2 de les obres d'Urbanització del nucli antic i zona comercial de Gandesa,
3ª fase, d'import 19.325,54 .
-Resolució núm. 55/03, de 9.5.03, sobre aprovació i ordenació del pagament de
factures i despeses per import de 1.119.59 .
-Resolució núm. 56/03, de 9.5.03, sobre contractació laboral de la Sra.
Francisca Buenafuente Castro per a prestar el servei d'informació i d'atenció al
públic de l'Oficina Municipal de Turisme de Gandesa, durant la nova temporada
turística.
-Resolució núm. 57/03, de 20.5.03, sobre contractació laboral de la Sra. Josefa
Mulet Bellto per a netejar dependències municipals diverses, mentre resti de
baixa la Sra. M. Clua.
-Resolució núm. 58/03, de 21.5.03, sobre atorgament a l'empresa "Edetària,
SL", de llicència urbanística per a la construcció d'un celler d'elaboració de vins,
al polígon 6, parcel·la 89, de Gandesa (Exp. d'obres 187/2002).
-Resolució núm. 59/03, 22.5.03, sobre atorgament d'autorització a l'empresa
"Edetària, SL" per a iniciar l'activitat de celler d'elaboració de vins al polígon 6,
parcel·la 89, de Gandesa.
-Resolució núm. 60/03, de 23.5.03, sobre aprovació de la certificació d'obres
núm. 3 de les obres d'Urbanització del nucli antic i zona comercial de Gandesa,
3ª fase, d'import 37.460,14 .
-Resolució núm. 61/03, de 27.5.03, sobre aprovació i ordenació del pagament
de factures per import de 3.175,64 .
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-Resolució núm. 62/03, de 27.5.03, sobre atorgament a la Sra. M.C. Aros
Rams, de llicència urbanística per a segregar la finca urbana emplaçada al c.
Povet de la Plana, 19, de Gandesa.
-Resolució núm. 63/03, de 27.5.03, sobre atorgament a la Sra. Dolors Vidal
Lliberia de llicència urbanística per a efectuar obres de reparació de la coberta
de l'edifici del c. Carnisseries, núm. 20, de Gandesa (Exp. d'obres 78/2003).
-Resolució núm. 64/03, de 27.5.03, sobre aprovació i ordenació del pagament
de factures per import de 3.175,64 .
-Resolució núm. 65/03, de 27.5.03, sobre atorgament a la Sra. Carme Altadill
Altadill, de llicència urbanística per a substituir una canal exterior de l'edifici
emplaçat al c. Baronessa de Purroi, 8, de Gandesa (Exp. d'obres 83/2003).
-Resolució núm. 66/03, de 27.5.03, sobre atorgament al Sr. Josep Álvarez
Clua, de llicència urbanística per a condicionar l'interior de la vivenda
emplaçada al c. Sèneca, 4, de Gandesa (Exp. d'obres 73/2003).
-Resolució núm. 67/03, de 28.5.03, sobre aprovació de la certificació d'obres
núm. 3 de les obres de "Construcció de vestidors de piscina a l'aire lliure",
d'import 36.509,09 .
-Resolució núm. 68/03, de 28.5.03, sobre atorgament a l'empresa "FECSA
ENDESA Distribución Eléctrica, SL", de llicència urbanística per a l'estesa de
cable soterrani al carrer C del Polígon Industrial Les Planes.
-Resolució núm. 69/03, de 29.5.03, sobre atorgament a personal municipal de
gratificacions econòmiques per tasques realitzades fora de la jornada laboral.
-Resolució núm. 70/03, de 2.6.03, sobre atorgament al Sr. David Alcoverro
Serres, de llicència urbanística per a reparar la coberta de l'edifici emplaçat al
c. Vilalba dels Arcs, 5, de Gandesa (Exp. d'obres 89/2003).
-Resolució núm. 71/03, de 2.6.03, sobre atorgament a la Sra. Iolanda Bedós
Folqué, de llicència urbanística per a reformar un local, al c. Méndez Núñez,
26, baixos, de Gandesa (Exp. d'obres 88/2003).
-Resolució núm. 72/03, de 9.6.03, per la qual s'aprova l'adhesió de l'Ajuntament
de Gandesa al Pacte Territorial per a l'ocupació de les comarques tarragoninesPacte de Santes Creus.
-Resolució núm. 73/03, de 9.6.03, per la qual es convoca al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió extraordinària el dia 11.06.2003.
-Resolució núm. 74/03, de 10.6.03, per la qual es convoca a la Comissió de
Govern per a celebrar sessió extraordinària el dia 12.06.2003.
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-Resolució núm. 75/03, de 13.6.03, sobre aprovació de la memòria tècnica
valorada de les obres d'arranjament de vores del riu Canaletes i col·locació de
senyals informatives a la zona del Balneari de la Fontcalda.
-Resolució núm. 76/03, de 12.6.03, sobre aprovació i ordenació del pagament
de factures d'import 420,00 .
-Resolució núm. 77/03, de 12.6.03, sobre atorgament a l'empresa "Biowat
2001, SL" de llicència urbanística per a segregar amb condicions, una finca
rústica al Polígon 18, parcel·les 307, 308 i 309, a Gandesa.
-Resolució núm. 78/03, de 12.6.03, sobre convocatòria als candidats electes a
regidors a les Eleccions Locals per a celebrar el dia 14.6.2003 la sessió
constitutiva del nou Ajuntament i efectuar l'elecció d'Alcalde.
-Resolució núm. 79/03, de 16.6.03, sobre atorgament a la Sra. E.M. López
Planté, de llicència urbanística per a reformar el bany de la vivenda emplaçada
a les Planes, bloc 2, escala 2, 3r. 1ª de Gandesa (Exp. 84/03).
-Resolució núm. 80/03, de 18.6.03, sobre atorgament al Sr. V. Campos Riba,
de llicència municipal per a l'obertura d'un establiment dedicat a saló de
massatges al c. Costumà, 2, baixos, de Gandesa (Exp. act. 11/03).
-Resolució núm. 81/03, de 18.6.03, sobre atorgament a la Sra. I. Bedós Folqué,
de llicència municipal per a l'obertura d'un establiment dedicat a sala d'estètica i
massatges, al c. Méndez Núñez, 26, de Gandesa (Exp. act. 10/03).
-Resolució núm. 82/03, de 20.6.03, sobre contractació laboral dels Srs. Joan
Martínez Barrobés i Jaume Folqué Galano, respectivament, per a prestar el
servei de monitor-socorrista a les Piscines Municipals durant la temporada
d'estiu 2003.
-Resolució núm. 83/03, de 20.6.03, sobre aprovació de la certificació d'obres
núm. 1 de les obres d'Urbanització del c. Font de Dalt, 1ª fase, de Gandesa,
d'import 50.809,00 .
-Resolució núm. 84/03, de 20.6.03, sobre acceptació de la subvenció atorgada
per la Diputació, d'import 1.033,74 per a l'edició de material gràfic.
-Resolució núm. 85/03, de 24.6.03, per la qual es designen Tinents d'Alcalde
els Regidors Municipals Srs. Jesús F. García Chacón, Manel Vidal Salvadó i
Isidre Montané Cabús.
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-Resolució núm. 86/03, de 25.6.03, de convocatòria al Ple de la Corporació
Municipal per a celebrar sessió extraordinària
el dia 30.06.2003 per
l'organització i funcionament del nou Ajuntament.
-Resolució núm. 87/03, de 26.6.03, per la qual es deleguen en favor de
determinats Regidors Municipals, la direcció, coordinació i gestió de diversos
serveis, exclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que
afectin a tercers.
-Resolució núm. 88/03, 26.6.03, per la qual s'atorga a la Sra. M.C. Cartes
Vallespí, llicència urbanística per a segregar i agrupar unes finques urbanes
emplaçades a l'av. d'Aragó 22 i de Pla d'en Senyor, 3B de Gandesa (Exp.
d'obres 95/03).
-Resolució núm. 89/03, de 27.6.03, sobre aprovació de la certificació d'obres
núm. 1, de les obres d'Arranjament del paviment i clavegueram del c. Cavalls,
d'import 18.000,00 .
-Resolució núm. 90/03, de 27.6.03, sobre atorgament a personal municipal de
gratificacions econòmiques per tasques realitzades fora de la jornada laboral.
-Resolució núm. 91/03, de 30.6.03, per la qual es requereix a la Sra. M.
Tomàs Llombart, perquè efectuï les obres consolidació necessàries a l'edifici
de la seva propietat emplaçat al c. Murillo, 12, per evitar el perill i conservar-lo
en les condicions degudes.
-Resolució núm. 92/03, d'1.7.03, sobre aprovació i ordenació del pagament de
factures i notes de despeses per import de 5.884,03 .
-Resolució núm. 93/03, d'1.7.03, de convocatòria per a celebrar sessió
constitutiva i d'organització de la Comissió de Govern.
-Resolució núm. 94/03, de 2.7.03, sobre delegació en favor de la Comissió de
Govern Municipal de determinades atribucions de l'Alcaldia.
-Resolució núm. 95/03, 10.7.03, sobre atorgament al Sr. Gerard Bosquet
Vilella, de llicència urbanística per a construir un magatzem agrícola al Polígon
12, Parcel·la 51, de Gandesa (Exp. 184/2001).
-Resolució núm. 96/03, d'11.7.03, sobre atorgament a la Sra. Anunciación
Garriga Argente, de llicència urbanística per a reparar la coberta de l'edifici
emplaçat al c. Méndez Núñez, 4 de Gandesa (Exp. 107/2003).
-Resolució núm. 97/03, de 15.7.03, sobre convocatòria a la Comissió de
Govern, per a celebrar sessió ordinària el dia 17.7.2003.
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-Resolució núm. 98/03, de 28.7.03, sobre atorgament a personal municipal de
gratificacions econòmiques per tasques realitzades fora de la jornada laboral.
-Resolució núm. 99/03, de 30.7.03, sobre aprovació de les factures i notes de
despeses de les actuacions culturals i d'esbarjo organitzades a Gandesa durant
els caps de setmana del mes d'agost, la suma de les quals ascendeix a
7.803,71 .
-Resolució núm. 100/03, 7.8.03, sobre convocatòria al Ple de la Corporació
Municipal per a celebrar sessió extraordinària el dia 12 d'agost de 2003.
-Resolució núm. 101/03, d'11.8.03, sobre aprovació del Pla de Seguretat i
Salut Laboral aportat per l'empresa "Construccions ANNA, SCCL" amb motiu
de l'execució de les obres d'Urbanització del nucli antic i zona comercial de
Gandesa, 4ª fase.
-Resolució núm. 102/03, d'11.8.03, sobre del contracte d'execució de les obres
"Treballs previ per a la instal·lació d'unes torres d'il·luminació al camp de futbol
de Gandesa" a l'empresa "Construccions ANNA, SCCL" per l'import de
3.005,00 .
-Resolució núm. 103/03, de 13.8.03, sobre aprovació de la certificació d'obres
núm. 1 de les obres d'Urbanització del nucli antic i zona comercial de Gandesa,
4ª fase, d'import 24.460,79 .
-Resolució núm. 104/03, de 18.8.03, sobre selecció i contractació laboral del Sr.
Francisco Sanahuja Borràs, com a dinamitzador turístic, per a desenvolupar el
projecte "Desenvolupament del turisme al municipi de Gandesa", subvencionat
per la Direcció General d'Ocupació.
-Resolució núm. 105/03, de 18.8.03, sobre selecció i contractació laboral de la
Sra. Francisca Buenafuente Castro, com a informadora turística, per a
desenvolupar el projecte "Desenvolupament del turisme al municipi de
Gandesa", subvencionat per la Direcció General d'Ocupació.
-Resolució núm. 106/03, de 20.8.03, sobre atorgament al Sr. Joan Llebot
Tomàs, de llicència urbanística per a reparar la coberta de l'edifici emplaçat al
c. d'Horta, 21, de Gandesa (Exp. 116/2003).
-Resolució núm. 107/03, de 21.8.03, sobre selecció i contractació laborals dels
Srs. Miquel Aubà Ferrer, Antonio Esteve Fustes, Xavier Gil Panisello i Arturo
Lozano Aguilar, per a desenvolupar el projecte nomenat "Recuperació de les
àrees de degradades, millora zones ajardinades i manteniment vies públiques
urbanes", subvencionat per la Direcció General d'Ocupació.
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-Resolució núm. 108/03, de 22.8.03, sobre atorgament al Sr. Domingo Figueras
Estil.les de llicència urbanística per a restaurar la façana de l'edifici de l'av.
d'Aragó, núm. 34, de Gandesa (Exp. d'obres 98/03).
-Resolució núm. 109/03, de 22.8.03, sobre aprovació de la memòria tècnica
valorada de les obres complementàries a efectuar al c. Cavalls, de 9.015,18
de pressupost.
-Resolució núm. 110/03, de 25.8.03, sobre aprovació i ordenació del pagament
de factures i notes de despeses per import de 18,72 .
-Resolució núm. 111/03, de 25.8.03, sobre aprovació de la certificació d'obres
núm. 4 de les obres de "Construcció de vestidors de piscina a l'aire lliure",
d'import 40.261,70 .
-Resolució núm. 112/03, de 25.8.03, sobre contractació laboral de les Sres. A.
Hostau Vidal i M. Clua Salaet per a efectuar les tasques de neteja del Col·legi
Públic i de la Biblioteca, durant el curs escolar 2003/2004.
-Resolució núm. 113/03, de 25.8.03, sobre contractació laboral de la Sra.
Soledat Costa Damían per a efectuar les tasques de Bidell del CEIP Puig
Cavaller de Gandesa.
-Resolució núm. 114/03, de 28.8.03, sobre aprovació i ordenació del pagament
de factures per import de 1.569,81 .
-Resolució núm. 115/03, de 28.8.03, sobre atorgament a l'empresa "Font de
Dalt, SL", de llicència urbanística per a efectuar moviments de terres al solar
emplaçat al c. Pou Nou, 38, de Gandesa (Exp. d'obres 132/2003).
-Resolució núm. 116/03, de 28.8.03, sobre atorgament al Sr. C. Juancomartí
Pedrola de llicència urbanística per restaurar la façana, reparar gotelleres i fer
nova coberta de 9m2, a l'edifici del c. Castillejos, 8, de Gandesa (Exp. d'obres
127/2003).
-Resolució núm. 117/03, de 28.8.03, sobre aprovació i ordenació del pagament
de les factures devengades per la contractació de serveis d'espectacles i
actuacions musicals a celebrar durant les Festes Majors que ascendeixen a
l'import de 16.937,94 ,
aprovació també del pagament de l'import de
1.758,00 , en concepte de premis als participants a la desfilada de carrosses,
i aprovació també de l'expedició d'un ordre de pagament a justificar a nom del
Regidor Sr. Ramón Lluís Vidal, delegat en matèria de festes, per import de
1.065,00 , en concepte de premis en metàl·lic a lliurar als participants a les
curses pedestres.
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-Resolució núm. 118/03, de 29.8.03, sobre atorgament a personal municipal,
de gratificacions econòmiques per tasques realitzades fora de la jornada
laboral.
-Resolució núm. 119/03, de 30.8.03, sobre adjudicació del contracte de les
Obres complementàries del c. Cavalls a l'empresa "Construccions ANNA,
SCCL" per l'import de 9.015,18 .
-Resolució núm. 120/03, de 3.9.03, sobre aprovació de la certificació d'obres
núm. 1 de "Treballs previs per a la instal·lació d'unes torres d'il·luminació al
camp de futbol de Gandesa", d'import 3.005,00 .
-Resolució núm. 121/03, de 5.9.03, sobre aprovació de la certificació d'obres
núm. 2 de les obres d'Urbanització del nucli antic i zona comercial de Gandesa,
4ª fase", d'import 17.370,31 .
-Resolució núm. 122/03, de 5.9.03, sobre aprovació de la certificació d'obres
núm. 1 i única de les Obres complementàries del c. Cavalls, d'import 9.015,18 .
-Resolució núm. 123/03, de 16.9.03, sobre aprovació de la certificació d'obres
núm. 2 de les obres d'Urbanització del c. Font de Dalt, 1ª fase, d'import
79.928,02 .
-Resolució núm. 124/03, de 17.9.03, sobre atorgament a la Sra. Carme Aubà
Llebot, d'autorització per a substituir el vehicle per a prestar el servei de taxi per
un altre de nova adquisició, marca Mercedes Benz.
-Resolució núm. 125/03, 18.9.03, sobre atorgament al Sr. Rogelio Meix Boira,
de llicència urbanística per a efectuar obres de restauració de façana i canviar
finestres, a l'edifici del c. d'Horta, 30 de Gandesa (exp. d'obres 121/2003).
-Resolució núm. 126/03, de 30.9.03, sobre atorgament a personal municipal de
gratificacions econòmiques per tasques realitzades fora de la jornada laboral.
-Resolució núm. 127/03, de 30.9.03, sobre aprovació i ordenació del pagament
de factures per import de 494,50 .
-Resolució núm. 128/03, 2.10.03, sobre adhesió de l'Ajuntament de Gandesa
a la plataforma tecnològica de relació de les administracions catalanes a traves
d'Internet, anomenada "eaCat, extranet de les administracions catalanes".
-Resolució núm. 129/03, de 3.10.03, sobre designació de la Sra. M.C. Ubalde
Salayet, aux. admva. de l'Ajuntament, com a responsable de les tasques de
gestió dels usuaris de la plataforma eaCat.
-Resolució núm. 130/03, de 7.10.03, sobre aprovació i ordenació del pagament
de factures per import de 72,12 .
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-Resolució núm. 131/03, de 13.10.03, sobre convocatòria al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió ordinària el dia 16.10.03.
L'Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
Assumptes d'Hisenda:
1) Aprovació si s'escau, dels padrons cobratoris de taxes municipals
diverses.
A) Padrons taxa servei subministrament d'aigua.
Vistos els padrons cobratoris
de la taxa municipal pel servei de
subministrament d'aigua potable, referits al 1er. i 2ón. trimestre de 2003, que
ascendeixen als imports de 51.062,02 i 67.758,20 , respectivament, inclòs
l'IVA i el cànon d'aigua;
Atès que ambdós padrons s'han sotmès a informació pública durant un termini
de quinze dies mitjançant edictes publicats als Butlletins Oficials de la Província
núms. 87 i 164, de dates 14.4.03 i 17.7.03 i al tauler d'anuncis de la Casa
Consistorial, respectivament, sense haver-se presentat cap tipus de
reclamació;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar els padrons cobratoris de referència.
SEGON: Disposar el seu cobrament en període voluntari.
B) Padró taxa conservació de camins.
Vist el padró cobratori de la taxa municipal pel servei de conservació de
camins, referit a l'exercici 2003, i que ascendeix a l'import de 15.237,92 ;
Atès que s'ha sotmès a informació publica durant un termini d'un mes,
mitjançant edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm.
205 de 5.9.03 i al tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, respectivament,
sense haver-se presentat cap tipus de reclamació;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
SEGON: Disposar la seva gestió recaptatòria en període voluntari.
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C) Padró taxes municipals agrupades.
Vist el padró cobratori de les taxes municipals agrupades que tot seguit es
relacionen, i que ascendeix a l'import total de 101.985,15 :
-Taxa municipal per la gestió dels residus sòlids urbans.
-Taxa municipal pel servei de conservació del Cementiri Municipal.
-Taxa municipal pel servei de conservació de la xarxa de clavegueram.
-Taxa municipal per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i
altres elements, amb finalitat lucrativa.
Atès que s'ha sotmès a informació publica durant un termini d'un mes,
mitjançant edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm.
205 de 5.9.03 i al tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, respectivament,
sense haver-se presentat cap tipus de reclamació;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
SEGON: Disposar la seva gestió recaptatòria en període voluntari.
5) Donar compte de l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació
de crèdit núm. 4/2002, que afecta al Pressupost Municipal de 2002.
A continuació, la Secretària-Interventora de la Corporació, atenent a les
instruccions facilitades pel Sr. Alcalde-President, va informar que l'expedient
de modificació de crèdit 4/2002, aprovat inicialment per acord de l'Ajuntament
Ple de data 12.08.03, s'havia sotmès a exposició pública durant un termini de
quinze (15) dies mitjançant edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província
núm. 190, de data 18.8.2003 i al tauler d'anuncis de la Casa Consistorial,
respectivament, no havent-se presentat cap tipus d'al·legació.
Va informar la funcionària que de conformitat amb el que determinava l'article
158.2 en relació amb el 150 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora
de les Hisendes Locals, 38 del Decret 500/1990, de 20 d'abril i disposicions
concordants, l'expedient referenciat havia esdevingut aprovat amb caràcter
definitiu.
L'Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
6) Donar compte de l'aprovació definitiva del Pressupost Municipal per a
l'exercici 2003, bases d'execució, plantilla orgànica i relació de llocs de
treballs.
A continuació, la Secretària-Interventora de la Corporació, atenent a les
instruccions facilitades pel Sr. Alcalde-President, va informar que l'expedient
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del Pressupost Municipal per a l'exercici 2003, bases d'execució, plantilla
orgànica i relació de llocs de treball, aprovat inicialment per acord de
l'Ajuntament Ple de data 12.08.03, s'havia sotmès a exposició pública durant un
termini de quinze (15) dies mitjançant edictes publicats al Butlletí Oficial de la
Província núm. 190, de data 18.8.2003 i al tauler d'anuncis de la Casa
Consistorial, respectivament, no havent-se presentat cap tipus d'al·legació.
Va informar la funcionària que de conformitat amb el que determinava l'article
150 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, 20.1 del Decret 500/1990, de 20 d'abril i disposicions concordants,
l'expedient referenciat havia esdevingut aprovat amb caràcter definitiu.
L'Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
8) Aprovació inicial si s'escau, de l'expedient de modificació de crèdit
1/2003, que afecta al Pressupost Municipal vigent.
El Sr. Alcalde va exposar al Ple de la Corporació que era necessari assumir
determinades obligacions per a les quals no hi havia consignació
pressupostària suficient,
que afectaven tant a despeses corrents com
d'inversió destinades a l'Oficina Municipal de Turisme. Per aquest motiu
proposava aprovar el primer expedient de modificació de crèdit del Pressupost
Municipal de 2003, que ascendia a l'import de 2.451,00 i es finançaria amb
nous o majors ingressos sobre els totals previstos al mateix pressupost.
Fet avinent l'informe de Secretaria-Intervenció emès al respecte, obrant a
l'expedient;
Vistos els articles 150, 158 i 160 de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, 21, 34 i següents del Reial Decret 500/90,
de 20 d'abril, que desenvolupa la llei esmentada, així com d'altres disposicions
concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2003,
que afecta al Pressupost Municipal de 2003, en els termes següents:
PARTIDES A SUPLEMENTAR O HABILITAR:
Núm. Partida
Denominació
Import.
_____________________________________________________________________
163.00/1.2
Prevenció de riscos professionals personals laboral
506,00
625.00/1.2
Adquisició mobiliari i elements inventariables dep.
1.945,00
_____________________________________________________________________
SUMA...........................................................................................................2.451,00
TOTAL A SUPLEMENTAR O HABILITAR:..........................................2.451,00

14

FINANÇAMENT:
a) Amb nous o majors ingressos sobre els totals previstos al Pressupost Municipal.
Núm. Partida
Nom
Import
____________________________________________________________________
470.00
755.08

Subvencions d'empreses privades per activitats culturals 506,00
Subvenció Direcció General de Turisme
Equipament Oficina de Turisme
1.945,00
____________________________________________________________________
TOTAL FINANÇAMENT (a)....................................................................2.451,00

SEGON: Sotmetre l'expedient aprovat a exposició pública durant un termini de
quinze dies a efectes d'examen i de reclamacions.
TERCER: Determinar que un cop transcorregut el tràmit d'informació pública,
si no hi ha cap tipus de reclamació,
l'expedient esdevindrà aprovat
definitivament sense necessitat d'ulterior acord.
QUART:
Un cop aprovat definitivament, trametre'n una còpia a la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d'Hisenda i
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona la modificació del
pressupost aprovada a nivell de capítols
9) Aprovació si s'escau, de les liquidacions que ha presentat l'empresa
SOREA, S.A. per la gestió del servei d'abastament d'aigua potable a
domicili, exercici 2000, 2001 i 2002, respectivament.
L'empresa SOREA, S.A. ha presentat a l'Ajuntament les liquidacions
corresponents als anys 2000, 2001 i 2002 per la gestió del servei municipal
d'abastament d'aigua potable,
un resum de les quals es transcriu a
continuació:
-Liquidació any 2000:
-Import padrons cobratoris taxa subministrament d'aigua
1er., 2ón. 3r. i 4rt. trimestre de 2000................................................175.219,14
-Retribució a percebre l'empresa pel servei prestat any 2000.........175.092,77
(inclou rebuts ACA)
-Saldo a favor de l'Ajuntament:...............................................................126,37

-Liquidació any 2001:
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-Import padrons cobratoris taxa subministrament d'aigua
1er., 2ón. 3r. i 4rt. trimestre de 2001................................................178.755,60
-Retribució a percebre l'empresa pel servei prestat any 2001:........176.813,46
(inclou rebuts ACA)
-Saldo a favor de l'Ajuntament:............................................................1.942,14
-Liquidació any 2002:
-Import padrons cobratoris taxa subministrament d'aigua
1er., 2ón. 3r. i 4rt. trimestre de 2002................................................176.035,14
-Retribució a percebre l'empresa pel servei prestat l'any 2002......172.707,58
(inclou rebuts ACA)
-Saldo a favor de l'Ajuntament:.............................................................3.327,56
Fets avinents els justificants obrants a cadascuna de les liquidacions
presentades;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar les liquidacions presentades per l'empresa "SOREA, S.A." ,
per la gestió del servei municipal d'abastament d'aigua potable, corresponents
als exercicis 2000, 2001 i 2002, en els termes anteriorment transcrits.
SEGON: Aplicar la despesa aprovada amb càrrec a les partides corresponents
del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Determinar que per a extingir els deutes entre l'empresa "SOREA,
S.A." i l'Ajuntament derivats per les liquidacions aprovades,
es procedirà a
efectuar la compensació de deutes prevista als articles 68 de la Llei 230/1963,
de 28 de desembre, General Tributària i 63 del Reial Decret 1684/1990, de 20
de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació,
sent
el saldo resultant a favor de l'Ajuntament de Gandesa de 5.396,07 .
TERCER: Donar trasllat del present acord a l'empresa "SOREA, S.A." pel seu
coneixement i als efectes escaients.
Assumptes de Governació:
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10) Aprovació si s'escau, de la rectificació de l'Inventari de Béns
Municipals.
L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada en data 31 de maig de 1974,
va aprovar la darrera rectificació de l'Inventari de Béns Municipals referida a 31
de desembre de 1973.
Des d'aleshores no s'ha aprovat cap altra rectificació de l'Inventari esmentat, si
bé consta que s'han produït diversos actes administratius que han generat
l'adquisició, alienació, gravament o altres tipus d'alteració dels béns que s'han
d'anotar a l'Inventari de Béns Municipals.
Els articles 100 i següents del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals, determinen que els ens
locals han de portar un inventari general consolidat en el qual s'integrin els
epígrafs i subepígrafs determinats al mateix precepte. L'inventari general s'ha
d'actualitzar continuadament, sense perjudici de la seva rectificació i
comprovació. Tot acte administratiu que generi l'adquisició, alienació, gravamen
o qualsevol tipus d'alteració de béns o dels planejament urbanístic que pugui
repercutir-hi s'ha d'anotar a l'inventari de béns.
Els preceptes esmentats estableixen també que la rectificació de l'inventari
general s'ha de verificar anualment i s'hi han de reflectir les incidències de tota
mena dels béns i drets durant aquest període.
L'article 105.1 del Decret 336/1988, determina que la competència per a
l'aprovació, la rectificació i la comprovació de l'inventari de béns municipals
correspon al Ple de la Corporació.
Feta avinent la documentació relativa a la rectificació de l'Inventari de Béns
Municipals referida a l'1 d'octubre de 2003, obrant al corresponent expedient;
Fet avinent l'informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció;
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 i següents del Decret abans esmentat;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la rectificació de l'Inventari de Béns Municipals referida a l'1
d'octubre de 2003, us resum de la qual es transcriu a continuació, amb relació
de les altes, baixes i modificacions produïdes des de la darrera rectificació
aprovada per la Corporació Municipal en data 31.05.1974, especificant-se en
tots el casos el tipus de bé, localització i qualificació jurídica, determinant-se a
més a més, que la documentació jurídica que dóna suport a la present
rectificació obra a les fitxes obertes individualitzadament per cadascun pels
béns respectius, incorporades totes en un únic expedient administratiu:
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RELACIÓ DE BÉNS IMMOBLES EXISTENTS A L’INVENTARI APROVAT L’ANY 1974
QUE NO HAN SOFERT VARIACIÓ RESPECTE LA TITULARITAT DOMINICAL
Nom de l'immoble
Emplaçament
Qualificació jurídica
CASA CONSISTORIAL

Pl. Espanya, núm. 1

Domini Públic-Servei Públic

CA LA VILA VELLA

Pl. de l'Església, núm. 2

Patrimonial

BASCULA MUNICIPAL

C. Pavia, s/núm.

Domini Públic-Servei Públic

ANTIGA PRESÓ

C. Pes Vell, núm. 14

Domini Públic-Servei Públic

ESCORXADOR MPAL.

C. Font Vella, s/núm.

Domini Públic-Servei Públic

ALBERG DE POBRES

Camí Gandesa-Batea

Patrimonial

ESCOLES VELLES

Av. Catalunya, núm. 7-9

Part Domini Públic-Servei Públic.
Part Patrimonial.

LLAR D’AVIS

C. Germandat, núm. 14

Patrimonial

ANTIC PARC BOMBERS

C. Enric Granados núm.
8

Patrimonial

BALNEARI DE LA
FONTCALDA

Partida Comuns de la
Fontcalda

Part Domini públic-Ús Públic
Part Patrimonial

AREA RECREATIVA
FONTETA

Partida Fonteta

Domini Públic –Ús Públic

DIPOSITS AIGUA

Partida Coll de la Font

Domini Públic-Servei Públic

CEMENTIRI MUNICIPAL

Partida Messerols

Domini Públic-Servei Públic

COMUNS FOREST CUP 26 Partida Comuns
Partida La Fontcalda.
HORT DE LA FONTCALDA Prat de Compte
POUS D'AIGUA VALL DE
NAVARRO
Partida Vall Closa
ANTIGA ESTACIO
Partida Messerols. Ctra.
DEPURADORA
N-420, s/núm.
POU VELL DE LA
FONTETA
Partida Mas d’en Torné
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Patrimonial
Patrimonial
Domini Públic-Servei Públic
Patrimonial
Domini Públic-Servei Públic

RELACIÓ DE BENS IMMOBLES DONATS D’ALTA A L’INVENTARI DE BÉNS
Nom de l'immoble
Emplaçament
Qualificació jurídica
COMPLEX POLIESPORTIU Av. Joan Perucho s/núm. Domini Públic-Servei Públic
GLORIETA FONT DE DALT Av. Franquet, s/núm.

Domini Públic-Ús Públic

CASA CARRER LA ROSA

Patrimonial

NECROPOLIS MARIES

C. La Rosa, núm. 1
Partida Serres
Pol: 1 parcel·la: 76

SOLAR C. CARNISSERIES

C. Carnisseries, núm. 22

Domini públic-Ús Públic

SOLAR C. CARNISSERIES

C. Carnisseries, núm. 24

Domini públic-Ús Públic

SOLAR C. CARNISSERIES

C. Carnisseries, núm. 26

Domini públic-Ús Públic

SOLAR C. CARNISSERIES

C. Carnisseries, núm. 28

Domini públic-Ús Públic

SOLAR CRTA. DE BOT

C. Sant Miquel, núm. 60

Domini Públic – Ús Públic

SOLAR ENTORN PRESÓ

C. Pou Nou, núm. 7

Domini Públic – Ús Públic

SOLAR ENTORN PRESÓ

C. Pes Vell, núm. 19

Domini Públic – Ús Públic

SOLAR ENTORN PRESÓ
ANTIC ABOCADOR
ESCOMBRARIES
SOLAR
PARC DE BOMBERS

C. Pou Nou, núm. 9
Partida Carrubes
Pol. 15 Parc. 106
Plaça Francesc Serres,
s/núm.

Domini Públic – Ús Públic

CEIP PUIG CAVALLER
EDIFICI LA BASSA
Plaça garatge núm. 4
EDIFICI LA BASSA
Plaça garatge núm. 5
EDIFICI LA BASSA
Plaça garatge núm. 6
C. DISSET. Terrenys cedits
per a vial (266 m2)
C. M. JOAN GARDE,Terreny
cedit per a vial (840 m2)
C. DISSET. Terrenys cedits
per a vial (114 m2)

C. Assis Garrote, s/núm.

Domini Públic – Servei Públic

C. Bassa d’en Gaire, 1

Patrimonial

C. Bassa d’en Gaire, 1

Patrimonial

C. Bassa d’en Gaire, 1
Urbanització Les Planes.
Vial públic C.16/17
C. Mestre Joan Garde.
Vial públic
Urbanització Les Planes
Vial públic c. 16/17

Patrimonial
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Domini públic-Ús Públic

Patrimonial
Patrimonial

Domini Públic – Ús Públic
Domini Públic – Ús Públic
Domini Públic-Ús Públic

______________________
PARCEL.LA NÚM. 1
PARCEL.LA NÚM. 2
PARCEL.LA NÚM. 3
PARCEL.LA NÚM. 4
PARCEL.LA NÚM. 5
PARCEL.LA NÚM. 6
PARCEL.LA NÚM. 7
PARCEL.LA NÚM. 8
PARCEL.LA NÚM. 9
PARCEL.LA NÚM. 10
PARCEL.LA NÚM. 11
PARCEL.LA NÚM. 12
PARCEL.LA NÚM. 13
PARCEL.LA NÚM. 14
PARCEL.LA NÚM. 15
PARCEL.LA NÚM. 16
PARCEL.LA NÚM. 17
PARCEL.LA NÚM. 18
PARCEL.LA NÚM. 19
PARCEL.LA NÚM. 20
PARCEL.LA NÚM. 21
PARCEL.LA NÚM. 22
PARCEL.LA NÚM. 23

20

____________________
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana

__________________________
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonieal
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial

PARCEL.LA NÚM. 24
PARCEL.LA NÚM. 25
PARCEL.LA NÚM. 26
PARCEL.LA NÚM. 27
PARCEL.LA NÚM. 28
PARCEL.LA NÚM. 29
PARCEL.LA NÚM. 30
PARCEL.LA NÚM. 31
PARCEL.LA NÚM. 32
PARCEL.LA NÚM. 33
PARCEL.LA NÚM. 34
PARCEL.LA NÚM. 35
PARCEL.LA NÚM. 36
SERRES
COLL DEL MORO
SERRES
SERRES
SERRES
SERRES
GRAUS
MAS
CREU DE LA SABOGA
SERRES
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Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
Partida Serres
Polígon: 1 Parcel·la: 32
Partida Coll del Moro
Polígon: 1 Parcel·la: 36
Partida: Serres
Polígon: 1 Parcel·la: 135
Partida: Serres
Polígon: 1 Parcel·la: 201
Partida: Serres
Polígon: 2 Parcel·la: 46
Partida: Serres
Polígon: 2 Parcel·la: 54
Partida: Graus
Polígon 2 Parcel·la: 303
Partida: Mas
Polígon: 3 Parcel·la: 62
Partida: Creu de la
Saboga Polígon: 4
Parcel·la: 74
Partida: Serres
Polígon: 4 Parcel·la: 134

Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial

BORAVALLS
MAS D’EN VIDAL
SERRES
COLL DE BATEA
CASTELL NOU
BORAVALLS
CASTELLNOU
CASTELLNOU
VALLMAJO
COLL D’ASCÓ
FREGINALS
FREGINALS
CARRUBES
CARRUBES
FONTETA
CARRUBES
FONTETA
FONTETA
FONTETA
FONTETA
COMUNS DE LA
FONTCALDA
COMUNS DE LA
FONTCALDA
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Partida: Boravalls
Polígon: 4 Parcel·la: 245
Partida: Mas d’en Vidal
Polígon: 5 Parcel·la 2
Partida: Serres
Polígon: 5 Parcel·la: 46
Partida: Coll de Batea
Polígon: 5 Parcel·la: 184
Partida: Castell Nou
Polígon: 7 Parcel·la: 14
Partida: Boravalls
Polígon: 7 Parcel·la: 135
Partida: Castellnou
Polígon: 8 Parcel·la: 25
Partida: Castellnou
Polígon: 9 Parcel·la: 58
Partida: Vallmajó
Polígon: 11 Parcel·la: 39
Partida: Coll d’Ascó
Polígon:13 Parcel·la: 321
Partida: Freginals
Polígon:13 Parcel·la: 333
Partida: Freginals
Polígon:13 Parcel·la: 418
Partida: Carrubes
Polígon:14 Parcel·la: 121
Partida: Carrubes
Polígon:15 Parcel·la: 106
Partida: Fonteta
Polígon:15 Parcel·la: 232
Partida: Carrubes
Polígon:15 Parcel·la: 254
Partida: Fonteta
Polígon:16 Parcel·la: 30
Partida: Fonteta
Polígon:16 Parcel·la: 31
Partida: Fonteta
Polígon:16 Parcel·la: 32
Partida: Fonteta
Polígon: 16 Parcel·la: 35
Partida: Comuns de la
Fontcalda Polígon; 17
Parcel·la: 6
Partida: Comuns de la
Fontcalda Polígon: 17
Parcel·la: 7

Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial

COMUNS DE LA
FONTCALDA

Partida: Comuns de la
Fontcalda Polígon: 17
Parcel·la: 9

COMUNS DE LA
FONTCALDA

Partida: Comuns de la
Fontcalda Polígon: 17
Parcel·la 10
Partida: Comuns de la
Fontcalda Polígon: 17
Parcel·la: 11
Partida: Coll de la Font
Polígon:18 Parcel·la: 156
Partida: Peiró
Polígon: 18 Parcel.la:172
Partida: Guardioles
Polígon: 18 Parcel.la:381
Partida: Guardioles
Polígon: 19 Parcel.la:340

COMUNS DE LA
FONTCALDA
COLL DE LA FONT
PEIRO
GUARDIOLES
GUARDIOLES
C. MESTRE JOAN GARDE
(terreny cedit per a vial)
83,20 m2
URBANITZACIÓ POVET DE
LA PLANA (1.610,17 m2 vial
públic)
URBANITZACIO POVET DE
LA PLANA (2.184,08 m2
finca urbana)
URBANITZACIÓ POVET DE
LA PLANA (10.992,80 m2,
equipaments, zones verdes i
vials públics
URBANITZACIÓ POVET DE
LA PLANA (19.196,53 m2),
finca rústica
BANCAL DE LA BASSA. (C.
26, núm. 2)
POLÍGON INDUSTRIAL LA
PLANA 1ª F(VIALS )
POLÍGON INDUSTRIAL LA
PLANA 1ª F(ROTONDA)
POLIGON INDUSTRIAL LA
PLANA 1ª F(Zona verda)
POLIGON INDUSTRIAL LA
PLANA, 2ª F. Zona verda
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Patrimonial

Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial

C. Mestre Joan Grada

Domini Públic –Ús Públic

Carrer Povet de la Plana

Domini Públic-Ús Públic

Urbanització Povet de la
Plana (Inclosa en la
Unitat Actuació 4 NSSP)

Patrimonial

Urbanització Povet de la
Plana
Urbanització Povet de la
Plana
C. Bassa d’en Gaire,
núm. 1 (posterior)
Polígon Industrial La
Plana. Vials
Polígon Industrial La
Plana. Placeta ajardinada
Polígon Industrial La
Plana. Zona ajardinada
Polígon Industrial La
Plana.Estació
Transferències residus

Domini Públic-Ús Públic

Patrimonial
Patrimonial
Domini Públic – Ús Públic
Domini Públic – Ús Públic
Domini Públic – Ús Públic
Domini Públic – Ús Públic

BIBLIOTECA COMARCAL
PICO DE LA MUERTE
PICO DE LA MUERTE

C. Assis Garrote, núm. 4
Partida: Coll de la Font
Polígon: 15 Parcel·la:
166
Partida: Coll de la Font
Polígon: 15 Parcel·la:
167

PARC INFANTIL LA BASSA C. Bassa d'en Gaire, s/n
ó Pou Nou, 45
VIAL PARAL.LEL IESI
Entre C. Vilalba i Av.
TERRA ALTA. Terreny cedit Catalunya.
per a vial (1155 m2)
TERRENY C. REIS
CATÒLICS (Cooperativa)
Terreny cedit per a vial
(240m2)
TERRENY C. REIS
CATÒLICS (Terreny cedit
per a vial, L.Salaet, 320 m2)
ZONA EQUIPAMENTS
POLÍGON INDUSTRIAL LA
PLANA 1ªF
ZONA VERDA POLÍGON
INDUSTRIAL INDUSTRIAL
LA PLANA 2ªF
TERRENY AV. Catalunya
TERRENY AV. JOAN
PERUCHO
VIALS PÚBLICS (carrers i
places)

Domini Públic- Servei Públic
Patrimonial
Patrimonial
Domini Públic. Ús públic
Domini Públic – Ús Públic

C. Freginals, s/núm.

Domini Públic – Ús Públic

C. Freginals, s/núm.

Domini Públic – Ús Públic

Polígon Industrial La
Plana
Polígon Industrial La
Plana

Domini Públic –Servei Públic

Av. Catalunya

Patrimonial

Av. Joan Perucho, núm.
4-10
Segons relació obrant al
mateix expedient de
rectificació de l'Inventari
de Béns Municipals

Domini Públic – Ús Públic

Patrimonial
Domini Públic- Ús Públic

RELACIÓ DE BENS MOBLES I DE DRETS DE PROPIETAT IMMATERIAL DONATS
D’ALTA A L’INVENTARI DE BÉNS
LAND ROVER T-7173-BD
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Tot terreny

Brigada Municipal (adscrit a
Serveis Municipals)

DUMPER T-038135-VE

Vehicle Industrial

Brigada Municipal (adscrit a
Serveis Municipals)

MITSUBISHI T-8532-BB

Vehicle tot terreny

Brigada Municipal (adscrit a
Serveis Municipals)

CITY CAT

Vehicle escombradora

Brigada Municipal (adscrit a
Serveis Municipals)

BASCULA AUTOMÀTICA

Màquina Industrial

Zona equipaments PI La Plana.
Servei Municipal

DRETS PLANTACIÓ VINYA Propietat immaterial
MARCA “Front de Gandesa.
Memorial Batalla de l’Ebre”
Propietat immaterial
DOMINI INTERNET
“gandesa.es”

Propietat immaterial

Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial

RELACIÓ DE BÉNS IMMOBLES EXISTENTS A L’INVENTARI APROVAT L’ANY 1974
DONATS DE BAIXA
HOGAR RURAL DE
JUVENTUDES. Actualment
DARP.

Crta. Alcolea del Pinar

Servei Públic

RENTADOR PÚBLIC.
Actualment Llera pública.

Partida Regats

Servei Públic

ANTIC CEMENTIRI.
Actualment IESI.
SOLAR 19,69Ha. Segregat
FINCA RUSTICA 0,44Ha
Segregada
FINCA RUSTICA 0,88Ha
Segregada
SOLAR 3,39Ha Segregat

Partida Freginals

Servei Públic

Partida Freginal
Partida Freginal

Patrimonial
Patrimonial

Partida Freginal

Patrimonial

Partida Messerols

Patrimonial

OBLIGACIONS DE L'ENS LOCALS
-Préstecs 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
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Saldo actual préstec a 1.10.2003: 262.279,55
Tipus d'interès vigent: 2,75%
Amortitzacions: Trimestrals
Venciments pendents a 1.10.2003: 30
SEGON: Trametre una còpia de l'expedient incoat amb motiu de l'aprovació
rectificació de l'Inventari de Béns Municipals referida a 1.10.2003 a la
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial
d'Hisenda, respectivament, donant compliment al que estableix l'article 105.3
del Decret 336/88, de 17 d'octubre.
11) Aprovació si s'escau, de la incoació d'un expedient administratiu per
la cessió al Departament de Medi Ambient de la Generalitat d'un bé
immoble municipal per a ubicar-hi les dependències administratives.
El Sr. Alcalde va exposar que el Departament de Medi Ambient de la
Generalitat havia previst ubicar a Gandesa les dependències dels Agents
Forestals i precisava que l'Ajuntament cedís un terreny d'uns 400 m2 de
superfície on construir el nou edifici.
Va manifestar el Sr. Alcalde que aquest assumpte s'havia sotmès al seu dia a
consideració del Ple de la Corporació Municipal i s'havia acordat buscar un
terreny alternatiu al proposat inicialment per l'Alcaldia que era el terreny
municipal existent al costat del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de
Gandesa.
Va dir el Sr. Alcalde que un cop valorades les possibles opcions de cessió,
proposava cedir el solar de propietat municipal ubicat al c. 26, núm. 2 de
Gandesa, de 551 m2 de superfície i valorat pel Tècnic Municipal en l'import de
39.738,12 .
El Regidor Sr. Pere J. Bové Vallespí, del Grup Mpal. CiU, va manifestar que
abans d'iniciar la cessió s'hauria d'assegurar que al Departament de Medi
Ambient l'interessava el solar proposat.
El Sr. Alcalde va dir que sí que l'interessava.
Atès que el solar proposat de cedir consta qualificat a l'inventari de béns
municipals com un bé patrimonial;
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Atès que els ens locals poden cedir gratuïtament llurs béns patrimonials a altres
Administracions o entitats públiques,
seguint el procediment legalment
establert;
Atès que la ubicació de les dependències administratives del Departament de
Medi Ambient comportarà un benefici per a la població en general, ja que s'hi
ha previst instal·lar també una dotació del Cos d'Agents Rurals Comarcals;
Considerant que el Departament de Medi Ambient proposa únicament com a
fórmula jurídica la cessió de domini prevista a l'article 49 i següents del Decret
336/1988, de 17 d'octubre;
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretari, obrant ambdós a l'expedient;
Vistos els articles 47.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, 212 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 49 i
següents 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: Incoar un expedient administratiu per a cedir gratuïtament al
Departament de Medi Ambient de la Generalitat, un solar de propietat
municipal, emplaçat al carrer 26, núm. 2, de Gandesa, de 551 m2 de
superfície, valorat en 39.738,12 , qualificat com a bé patrimonial, a fi d'ubicarhi les dependències administratives del Departament esmentat, incloent la
dotació del Cos d'Agents Rurals de la comarca, amb la condició següent:
-Si el bé cedit no es destina a l'ús previst en el termini fixat o deixar d'ésser-hi
destinat, revertirà automàticament de ple dret al patrimoni de l'Ajuntament, el
qual tindrà dret a rebre, si s'escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el
del detriment experimentat pels béns.
SEGON: Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de trenta
(30) dies,
durant el qual es podran formular davant l'Ajuntament, les
reclamacions o al·legacions que es considerin convenients.
TERCER:
Trametre l'expedient al Departament de Governació de la
Generalitat, a fi que emeti si s'escau, l'informe que correspongui, abans que el
Ple de la Corporació Municipal aprovi efectuar la cessió.
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QUART: Donar trasllat del present acord al Departament de Medi Ambient, pel
seu coneixement i als efectes escaients.
12) Ratificació si s'escau, de l'acord de la Comissió de Govern, sobre la
cessió d'ús d'un edifici de propietat municipal en favor de l'Associació
d'Amics del Camí de Sant Jaume de l'Ebre.
L'Associació d'Amics del Camí de Sant Jaume de l'Ebre" ha sol·licitat a
l'Ajuntament, la cessió de l'immoble emplaçat al c. de la Rosa, núm. 1, de
Gandesa, de titularitat municipal, a fi de destinar-lo a un alberg de peregrins i
caminants jacobeos;
L'immoble de referència està qualificat com a bé patrimonial i no està destinat a
cap ús ni servei municipal concret.
L'Associació peticionària és una entitat privada sense ànim de lucre que
promou el reconeixement històric del Camí de Sant Jaume de l'Ebre, que
transcorre per Gandesa entre d'altres municipis i precisa disposar d'un alberg
de peregrins per a consolidar el pelegrinatge del camí, tant a en l'àmbit religiós
com civil.
L'article 75 del Decret 336/88, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
del Patrimoni dels Ens Locals, determina que els ens locals poden cedir en
precari l'ús de béns patrimonials a entitats privades sense ànim de lucre que
els hagin de destinar a fins d'utilitat pública o d'interès socials, sempre en
benefici d'interessos de caràcter local.
El mateix precepte determina que es pot efectuar l'adjudicació de forma directa
seguin el procediment que estableix.
De conformitat amb l'acord adoptat per la Comissió de Govern en sessió de
data 17.07.2003, en el sentit d'accedir a la petició de l'entitat esmentada;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Incoar expedient administratiu per a cedir en precari a l'Associació
d'Amics del Camí de Sant Jaume de l'Ebre. Terra Alta" , l'ús de l'immoble
emplaçat al c. de la Rosa, núm. 1, de Gandesa, de titularitat municipal, a fi de
destinar-lo a alberg de peregrins i caminants jacobeos, sota les condicions
següents:
1. L'Associació beneficiària, (d'ara endavant el precarista), no resta en relació
de dependència respecte de l'Ajuntament, als efectes de l'article 22 del Codi
Penal.
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2. L'ús de l'immoble és gratuït i merament tolerat.
3. El precarista s'haurà de fer càrrec de les despeses de conservació i
manteniment de l'immoble en qüestió.
4. El precari s'extingirà per la reclamació del bé feta per l'Ajuntament, amb el
requeriment previ al precarista amb un (1) mes d'antelació, i també per la
devolució d'aquest per part del precarista.
5. El precari també s'extingirà automàticament en el cas que el bé es destini a
una altra finalitat.
6. L'extinció del precari per qualsevol causa no donarà dret al precarista a
exigir de l'Ajuntament en cap supòsit cap tipus d'indemnització per danys i
perjudicis.
7. El precarista respondrà de tots els perjudicis que s'originin a l'immoble.
SEGON: Sotmetre el present acord a informació pública durant un termini de
quinze (15) dies a efectes d'examen de l'expedient i de la interposició de les
reclamacions o al·legacions que es considerin convenients.
TERCER:
Donar trasllat del present acord a l'entitat beneficiària pel seu
coneixement i als efectes escaients.
13) Proposta de l'Alcaldia sobre nomenament del representant de
l'Ajuntament en el Consorci d'Iniciatives Terra Alta.
El Sr. Alcalde va exposar que un cop celebrades les darreres Eleccions
Municipals era necessari designar els representants de l'Ajuntament en el
Consorci d'Iniciatives Terra Alta.
Va dir el Sr. Alcalde que la seva proposta en aquesta matèria era designar els
Regidors Srs. Jesús F. Garcia Chacón i Manel Vidal Salvadó, com a titular i
suplent, respectivament.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Designar els Regidors Srs. Jesús Fernando García Chacón i Manel
Vidal Salvadó, representants de l'Ajuntament, titular i suplent, respectivament,
en el Consorci d'Iniciatives Terra Alta.

Els interessats van acceptar el nomenament conferit.
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SEGON: Donar trasllat del present acord al Consorci d'Iniciatives Terra Alta,
pel seu coneixement i als efectes escaients.
14) Proposta de l'Alcaldia sobre adhesió de l'Ajuntament a la Federació
de Municipis de Catalunya.
El Sr. Alcalde va exposar que l'Ajuntament Ple, en sessió de data 21 de febrer
de 2002, havia aprovat adherir-se a la Secció de Municipis d'Aigües Minerals i
Termals d'Espanya, adscrita a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
i posteriorment, en sessió de data 30 de desembre de 2002, havia aprovat
l'adhesió de l'Ajuntament a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
Va exposar el Sr. Alcalde que ara proposava adherir-se a la Federació de
Municipis de Catalunya que és l'entitat a la qual s'hauria d'haver adherit
l'Ajuntament al seu dia en lloc de la Federació Espanyola, seguint l'estructura
organitzativa de dita entitat i tenint en compte que la quota anual a liquidar seria
la mateixa que ara es pagava a la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies;
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Gandesa a la Federació de
Municipis de Catalunya,
acceptant els seus Estatuts i Reglaments,
Resolucions i Acords.
SEGON: Adquirir el compromís de fer efectives en el termini i forma
determinats en els Estatuts de la Federació, les quotes que reglamentàriament
estipulin els seus òrgans rectors.
TERCER: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l'executivitat del present acord.
QUART: Donar trasllat del present acord a la Federació de Municipis de
Catalunya.
15) Ratificació si s'escau, de la resolució de l'Alcaldia sobre adhesió de
l'Ajuntament a l'extranet de les administracions catalanes (eaCat).
A continuació, la Secretària de la Corporació Municipal, atenent a les
instruccions facilitades pel Sr. Alcalde-President, va donar compte de la
resolució de l'Alcaldia-Presidència de data 2 d'octubre de 2003, per la qual es
disposa l'adhesió de l'Ajuntament a la plataforma tecnològica de relació de les
administracions catalanes, a través d'Internet, anomenada eaCat, extranet de
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les administracions catalanes, en les condicions determinades a la mateixa
resolució.
El Sr. Alcalde va sol·licitar que el Ple de la Corporació Municipal ratifiqués la
resolució de referència,
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Ratificar íntegrament la resolució de l'Alcaldia-Presidència de data 2
d'octubre de 2003, d'adhesió de l'Ajuntament de Gandesa a la plataforma
tecnològica de relació de les administracions catalanes, a través d'Internet,
anomenada eaCat, extranet de les administracions catalanes,
amb les
condicions que es determinen a la mateixa resolució.
SEGON: Donar trasllat del present acord a la Direcció General d'Administració
Local, pel seu coneixement i als efectes escaients.
16) Proposta de l'Alcaldia-Presidència al Ple de la Corporació sobre
cessió de terrenys de propietat municipal en favor del Consell Regulador
de la DOP Oli de Terra Alta.
El Alcalde va exposar que el Sr. President del Consell Regulador de la D.O.P
Oli de Terra Alta havia tramès en data 14.08.2003 un escrit a l'Ajuntament pel
qual exposava que la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya estava
realitzant
un estudi sobre la viabilitat del projecte d'instal·lació d'una
envasadora d'oli comarcal per a emmagatzemar, envasar i comercialitzar l'oli
produït a les almàsseres de la zona geogràfica inclosa a la DOP.
Al mateix
escrit s'exposava que una part important d'aquest estudi era la ubicació de la
envasadora, les almàsseres i el Consell Regulador. Per aquest motiu
s'adreçava als Ajuntaments de la comarca, a fi de demanar-els-hi la
disponibilitat de terrenys i altres avantatges que podia oferir el municipi per
l'establiment del conjunt esmentat.
El Sr. Alcalde va manifestar que es tractava d'un projecte molt beneficiós per a
la comarca en general, de notable interès públic, social i econòmic i que
atenent a aquestes característiques i a què el projecte podia contribuir al
compliment d'interessos locals, proposava al Ple de la Corporació adoptar un
acord en el sentit de manifestar la voluntat de l'Ajuntament en cedir al Consell
Regulador de la D.O.P. Oli de Terra Alta, els terrenys de titularitat municipal
que fossin necessaris per a construir-hi l'envasadora comarcal, les almàsseres
i la seu del Consell Regulador,
establir-hi els serveis municipals precisos per
al seu funcionament i declarar l'exempció de l'ICIO i d'altres taxes municipals.
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A continuació el Sr. Alcalde va obrir el torn de debat de la seva proposta.
El Regidor Sr. Joaquim Fontoba Solé,
del Grup Municipal ERC-AM va
preguntar al Sr. Alcalde si se sabia on havia d'anar la instal·lació esmentada.
El Sr. Alcalde va dir que no hi havia res concret.
Per la seva part, el Regidor Sr. Carles Luz Muñoz, del Grup Municipal CiU va
dir que pel que ell sabia, els tècnics havien de dictaminar quin lloc era el més
adient.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Vist l'article 49.1.b) 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:
Manifestar al Consell Regulador de la D.O.P. Oli de la Terra Alta
la voluntat de l'Ajuntament en cedir gratuïtament els terrenys de titularitat
municipal que siguin necessaris,
l'emplaçament dels quals s'haurà de
concretar, per a construir-hi el complex integrat per l'envasadora comarcal,
les almàsseres i la seu del Consell Regulador, que tindrà per objectiu
emmagatzemar, envasar i comercialitzar l'oli produït a la zona geogràfica
inclosa a la D.O.P.
SEGON:
Comunicar al mateix ens que l'Ajuntament també establirà
gratuïtament els serveis municipals necessaris per al funcionament del complex
esmentat, el qual restarà exempt de l'Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres i d'altres taxes municipals a què estigui subjecte la inversió descrita.
TERCER: Notificar el present acord al Consell Regulador de la D.O.P. Oli de
Terra Alta, pel seu coneixement i als efectes escaients.
Assumptes d'Urbanisme:
17)
Donar compte de l'acord adoptat per la Comissió Territorial
d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre en relació a la modificació puntual
núm. 3/2002 de les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa en
l'àmbit que afecta a la Unitat d'Actuació núm. 13.
A continuació la Secretària de la Corporació, atenent a les instruccions
facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte de l'acord adoptat per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre en sessió de data 21 de març de
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2003, respecte la proposta de l'empresa "Piensos Borràs, SL", de modificació
puntual 3/2002 de les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa en
l'àmbit que afecta a la Unitat d'Actuació núm. 13, en el darrer tràmit d'aprovació
definitiva.
La Comissió acorda suspendre l'aprovació definitiva de la
modificació proposada fins l'aportació d'un text refós en el que s'incorporin les
prescripcions assenyalades al mateix acord.
L'Ajuntament Ple, va donar-se per assabentat.
Assumptes d'Obres Públiques:
18) Proposta de l'Alcaldia-Presidència al Ple de la Corporació sobre les
inversions municipals a incloure a la demanda de l'Ajuntament al Pla
Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 2004/2007, convocat per Decret
189/2003, d'1 d'agost.
El Sr. Alcalde va exposar que el Decret 189/2003, d'1 d'agost, publicat al
DOGC núm. 3942, de data 7.8.2003, regulava la convocatòria per a la
formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2004-2007, destinada als
municipis i entitats locals de Catalunya per a les actuacions a incloure en els
plans corresponents a les anualitats 2004 a 2007. Per altra part, la Resolució
GRI/2941/2003, de 26 de setembre, ampliava el termini de presentació de
sol·licituds de la convocatòria prevista al decret esmentat, fins el dia 30
d'octubre de 2003, inclòs.
Va manifestar el Sr. Alcalde que l'objecte de la convocatòria eren les inversions
en obres i serveis de competència municipal, i preferentment, les que l'article
67 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya enumerava
com de caràcter mínim. Tanmateix va dir que segons establia l'article 23.1 del
Decret esmentat, el percentatge de subvenció atribuïda a una inversió inclosa
en el Programa general no podia superar el 70 per 100 del pressupost.
El Sr. Alcalde va exposar que un cop valorades les necessitats d'inversió més
paleses que presentava el municipi en matèria d'obres i serveis municipals,
proposava al Ple de la Corporació Municipal sol·licitar a la Direcció General
d'Administració Local la inclusió en el PUOSC 2004/2007, de les inversions que
tot seguit es relacionen, en els termes que constaven a la mateixa proposta,
respecte a prioritats, anualitats, pressupost i finançament.
-Reposició dels serveis municipals a l'av. Catalunya i a l'av. d'Aragó.
-Racionalització i estalvi energètic de l'enllumenat públic.
-Urbanització de la Rambla Democràcia.
-Remodelació de diversos carrers del nucli antic.
-Dotació d'un tram de col·lectors a les afores de la població.
-Urbanització del pati de les Escoles Velles.
-Construcció de piscina coberta.
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A continuació el Sr. Alcalde va obrir el torn de debat de la proposta presentada.
El Regidor Sr. Pere Joan Bové Vallespí, del Grup Municipal CiU va preguntar
si no era possible obtenir ajut de la Demarcació de Carreteres de l'Estat per a
efectuar les obres d'urbanització de l'av. Catalunya i de l'av. d'Aragó,
respectivament.
El Sr. Alcalde va dir que això seria viable quan hi hagués la variant i cedissin
l'actual travessia a l'Ajuntament.
El Regidor Sr. Pere Joan Bové va dir que s'haurien de buscar més mesures de
finançament i evitar cobrar contribucions especials als veïns.
El Sr. Alcalde va contestar que les fons de finançament estaven totes
buscades. Va dir que per facilitar l'execució d'aquesta obra tant important, que
afectava a l'av. Catalunya i l'av. Aragó, s'havia dividit l'actuació en vuit (8)
fases. D'aquesta forma, l'aportació municipal minoraria i es podria assumir
fàcilment amb càrrec a fons propis i a contribucions especials a satisfer els
veïns directament beneficiats per l'obra.
El Regidor Sr. Jesús F. García Chacón, del Grup Municipal del Partit Popular,
va manifestar que els veïns eren conscients que si es feien millores en els
serveis municipals que prestava l'Ajuntament, havien de contribuir en el seu
finançament.
Per la seva part, el Regidor Sr. Joaquin Fontoba Solé, del Grup Municipal ERCAM va dir que s'hauria de considerar la tipologia de la via pública alhora de
cobrar les contribucions especials.
El Sr. Alcalde va dir que en concepte de contribucions especials s'havia previst
cobrar un 40 per 100 del cost suportat per l'Ajuntament, com gairebé a totes
les obres que s'havien anat fent fins ara.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l'abstenció del Grup Mpal. CiU:
PRIMER:
Sol·licitar a la Direcció General d'Administració Local de la
Generalitat la inclusió de les actuacions municipals que tot seguit es relacionen
en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2004/2007, convocat per Decret
189/2003, d'1 d'agost, en els termes que s'indiquen a continuació:
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_______________________________________________________________

Prioritat Any

Títol

Pressupost

Finançament

_______________________________________________________________
1

2004 Reposició de serveis a l'Av. Catalunya, 1ª F 160.289,72

Subv.PUOSC: 70%
Fons propis: 18%
CCEE:
12%
___________________________________________________________________________
2

2005 Reposició de serveis a l'Av. Catalunya, 2ª F 160.289,72

3

2006 Reposició de serveis a l'Av. Catalunya, 3ª F 160.289,72

4

2007 Reposició de serveis a l'Av. Catalunya, 4ª F 160.289,72

5

2005

6

2006 Urbanització de la Rambla Democràcia

7

2005 Remodelació diversos carrers del nucli antic153.261,28

Subv.PUOSC: 70%
Fons propis: 18%
CCEE:
12%
____________________________________________________________________________
Subv.PUOSC: 70%
Fons propis: 18%
CCEE:
12%
____________________________________________________________________________
Subv.PUOSC: 70%
Fons propis: 18%
CCEE:
12%
____________________________________________________________________________
Aplicació de sistemes per a l'estalvi energètic
i racionalització de l'enllumenat a Gandesa 181.817,94

Subv. PUOSC: 50%
Aport. Mpal.: 50%
____________________________________________________________(Feder)__________
165.043,96

Subv.PUOSC: 70%
Fons propis: 30%
____________________________________________________________________________
Subv.PUOSC: 70%
Fons propis: 18%
CCEE:
12%
____________________________________________________________________________
8

2004 Dotació d'un tram de col·lectors a les afores 97.065,05
Subv.PUOSC: 50%
de la població.
Aport. Mpal: 50%
____________________________________________________________(ACA)___________
9

2006 Urbanització del pati de les Escoles Velles 219.079,36

Subv.PUOSC: 70%
Fons propis: 30
____________________________________________________________________________
Subv.PUOSC: 20%
Aport.Mpal:
80%
____________________________________________________________(Esports)_________

10

2007 Construcció de piscina coberta

2.214.713,76

11

2004 Reposició de serveis a l'Av. Aragó, 1ª Fase 160.289,72

12

2005 Reposició de serveis a l'Av. Aragó, 2ª Fase 160.289,72

Subv.PUOSC: 70%
Fons propis: 18%
CCEE:
12%
____________________________________________________________________________
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Subv.PUOSC: 70%
Fons propis: 18%
CCEE:
12%

____________________________________________________________________________
13

2006 Reposició de serveis a l'Av. Aragó, 3ª Fase 160.289,72

Subv.PUOSC: 70%
Fons propis: 18%
CCEE:
12%
____________________________________________________________________________

14

2007 Reposició de serveis a l'Av. Aragó, 1ª Fase 160.289,72

Subv.PUOSC: 70%
Fons propis: 18%
CCEE:
12%
____________________________________________________________________________

SEGON: Manifestar a la Direcció General d'Administració Local que la
Corporació Municipal disposa en ferm dels terrenys, servituds, energia, les
concessions, els permisos i les autoritzacions, tant oficials com particulars, que
són necessàries per a executar amb normalitat les obres i inversions abans
relacionades.
TERCER: Manifestar tanmateix a la mateixa Direcció General que les obres
projectades s'adeqüen al planejament urbanístic del municipi i no formen part
de cap actuació urbanística que els beneficiaris hagin de sufragar íntegrament.
QUART: Presentar a la Direcció General d'Administració Local tota la
documentació tècnica i administrativa que determina l'article 6è. de la
convocatòria del PUOSC 2004-2007, aprovada per Decret 189/2003, d'1
d'agost, en el termini establert.
CINQUÈ: Facultar al Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l'executivitat del present acord.
19) Proposta de l'Alcaldia-Presidència al Ple de la Corporació sobre les
inversions municipals a incorporar al Programa DOCUP 2004-2006, amb
cofinançament del FEDER.
Feta avinent la proposta del Sr. Alcalde-President en relació a les inversions
municipals a incloure al Programa DOCUP 2004-2006, amb cofinançament del
FEDER;
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l'abstenció del Grup Municipal CiU:
PRIMER:
Aprovar inicialment la memòria tècnica valorada nomenada
"Aplicació de sistemes per a l'estalvi energètic i racionalització de l'enllumenat a
Gandesa", redactada pels tècnics Srs. Joan F. Martínez Melich i Josep Lluís
Serrano Sanz, i amb un pressupost de contracta de 181.817,94 , IVA inclòs.
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SEGON: Aprovar el pla de finançament de la inversió descrita, en els termes
següents:
-Cost de la inversió:

181.817,94 .

Finançament:
-Fons FEDER (50%)

90.908,97

-PUOSC 2003/2007 (45%)

81,818,07

-Aportació municipal (5%)

9.090,90

-Anualitat pressupostària: 2005.
TERCER: Incloure la inversió municipal nomenada "Aplicació de sistemes per
a l'estalvi energètic i racionalització de l'enllumenat a Gandesa" en el Programa
Comarcal de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local gestionat pel
Consell Comarcal de la Terra Alta, com a actuació comarcal conjunta a
incorporar dins del DOCUP per a les anualitats 2004 i 2005, i ser cofinançada
per fons FEDER,
a l'empara de l'Ordre GRI 344/2003, de 30 de juliol, per la
qual es regula el procediment per a seleccionar les actuacions dels ens locals
susceptibles de cofinançament FEDER, per a les anualitat 2004 a 2006,
publicada al DOGC 3941 de 6.8.2003.
QUART: Facultar al Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l'executivitat del present acord i especialment per a la signatura del
corresponent conveni de cooperació amb el Consell Comarcal de la Terra Alta.
CINQUÈ: Donar-ne compte al Consell Comarcal de la Terra Alta, pel seu
coneixement i als efectes escaients.
SISÈ: Sol·licitar per altra part, a la Direcció General d'Administració Local, a
través del mateix Ajuntament, la inclusió de la inversió municipal nomenada
"Tractament de l'aigua per al consum humà i per a la millora de l'activitat
econòmica local" en el DOCUP, anualitat 2004, i cofinançament FEDER, a
l'empara de l'Ordre GRI 344/2003, abans esmentada i en els termes següents:
-Total pressupost de l'actuació: 290.535,97
Finançament:
-Fons propis:
165.304,95
-Subvenció FEDER que
es sol.licita:
125.231,02
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20) Proposta de l'Alcaldia al Ple de la Corporació sobre sol.licitud
d'inclusió de la Biblioteca Central Comarcal en la demanda del Consell
Comarcal de la Terra Alta, al PUOSC 2004/2007.
Feta avinent la proposta de l'Alcaldia al Ple de la Corporació sobre sol·licitud
d'inclusió de la Biblioteca Centra Comarcal en la demanda del Consell
Comarcal de la Terra Alta al PUOSC 2004/2007;
Vista la petició que en aquest sentit l'Alcaldia va adreçar al Sr. President del
Consell Comarcal de la Terra Alta en data 8 d'octubre de 2003;
De conformitat amb el que determina l'article 85 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 l'empara del que preveu el Decret 189/2003, d'1 d'agost,
sobre convocatòria del PUOSC 2004/2007;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Sol·licitar al Consell Comarcal de la Terra Alta el reconeixement del
projecte de la Biblioteca Central Comarcal de Gandesa, com a inversió d'interès
i abast comarcal, destinada a la prestació d'un servei públic d'interès comarcal.
SEGON: Sol·licitar al Consell Comarcal de la Terra Alta que s'involucri també
en el projecte ajudant en el seu finançament i possibilitant la seva execució.
TERCER: En aquest sentit, demanar al Consell Comarcal de la Terra Alta que
inclogui la inversió de la Biblioteca Central Comarcal de Gandesa" en la
demanda que aquest formuli al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 20042007, segons convocatòria formulada en el decret 189/2003, d'1 d'agost, a fi
d'obtenir fons econòmics per a finançar part de la inversió i atenent a què el
PUOSC del Programa Específic de Biblioteques pot complementar-se amb
ajuts provinents d'un altra pla.
QUART: Establir un conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de la
Terra Alta i l'Ajuntament per a regular els aspectes competencials d'ambdós
ens respecte el finançament, la contractació, execució i direcció de l'obra i la
posta en marxa del servei pel seu abast comarcal, entre d'altres.
CINQUÈ: Facultar al Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l'executivitat del present acord i especialment, per a la signatura del conveni de
col.laboració
SISÈ: Ratificar la sol·licitud que en aquesta matèria va efectuar l'Alcaldia Presidència al Consell Comarcal en data 8.10.2003.
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21) Aprovació provisional si s'escau, de la imposició i ordenació de
contribucions especials per les obres complementàries del c. Cavalls, des
de la cruïlla del carrer Mola d'Irto fins la cruïlla del c. Metge Pio Aubà.
El Sr. Alcalde va exposar que amb motiu de les obres complementàries del c.
Cavalls, des de la cruïlla del carrer Mola d'Irto fins la cruïlla del c. Metge Pio
Aubà, proposava al Ple de la Corporació Municipal la imposició i ordenació de
contribucions especials als veïns directament afectats per l'obra per contribuir al
seu finançament, en els termes següents:
-Cost de l'obra, segons contracte adjudicat:.............9.015,18
-Ajuts i subvencions:........................................................0
-Cost que suporta l'Ajuntament:...............................9.015,18
-Import a recaptar en concepte
de contribucions especials.......................................3.305,57
-Mòdul de repartiment:
metres lineals de façana.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Fet avinent l'informe emès per Secretaria-Intervenció, obrant a l'expedient;
Vistos els articles 47.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, 15 a 17 i 28 a 37 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de contribucions
especials per les obres complementàries d'arranjament del carrer Cavalls, des
de la cruïlla del carrer Mola d'Irto fins la cruïlla del carrer Metge Pio Aubà de
Gandesa, en els termes següents:
-Cost de l'obra, segons contracte d'obres adjudicat:....................9.015,18
-Ajuts i subvencions:.............................................................................0,00
-Cost que suporta l'Ajuntament:...................................................9.015,18
-Import a recaptar en concepte de contribucions
especials:.....................................................................................3.305,57
(equivalent al 36,67 per 100 del cost que suporta l'Ajuntament)
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-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 amb el que estableix l'article 31.3 de la
Llei 39/88, de 28 de desembre, 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 exposició 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 d'al·legació, l'acord
plenari fins aleshores provisional esdevindrà adoptat amb caràcter definitiu.
Assumptes d'interès socio-cultural:
22) Donar compte de l'elaboració d'una memòria sobre la intervenció
arqueològica a la sitja de la pl. de l'Església de Gandesa.
A continuació el Sr. Alcalde va informar al Ple de la Corporació que s'havia
realitzat una intervenció arqueològica a la sitja de la plaça de l'Església de
Gandesa, de la qual n'ha portat la Direcció tècnica el Sr. Marc Jornet Niella.
Va dir que un cop finalitzada l intervenció,
el director havia lliurat a
l'Ajuntament una memòria descriptiva de les actuacions realitzades.
El Regidor Sr. Pere Joan Bové Vallespí, del Grup Mpal. CiU va preguntar al Sr.
Alcalde que s'hi havia de fer allí.
El Sr. Alcalde va contestar que s'hi havia d'instal·lar un vidre amb un focus de
llum, un marc protector, etc.
Finalment, l'Ajuntament va donar-se per assabentat de la memòria elaborada
sobre la intervenció arqueològica descrita, la qual obra als arxius municipals.
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23) Proposta de fixació de les Festes Locals de Gandesa per l'any 2004.
La Subdirecció General d'Afers Laborals i d'Ocupació ha tramès un escrit a
l'Ajuntament interessant que aquest efectuï la proposta de les festes locals del
municipi per a l'any 2004.
L'article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, atribueix a l'Ajuntament
Ple la competència per a proposar les festes locals del municipi;
Feta avinent la proposta de l'Alcaldia-Presidència;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Proposar les dates que tot seguit es relacionen com a Festes Locals
de Gandesa per a l'any 2004:
-6 de setembre (dilluns)
-7 de setembre (dimarts).
SEGON: Donar trasllat del present acord a la Delegació Territorial del
Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme a les Terres de l'Ebre, pel
seu coneixement i als efectes escaients.
Assumptes diversos:
24) Assumptes de l'Alcaldia-Presidència.
No n'hi varen haver.
ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA, CONSIDERATS
URGENTS PER L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA I RATIFICATS COM A TAL
PER L'AJUNTAMENT PLE.
A) Petició de la Llar d'Avis de Gandesa, de cessió d'una sala per a
efectuar-hi activitats diverses.
El Sr. Alcalde va exposar al Ple de la Corporació que l'entitat local "Llar d'Avis
de Gandesa" havia sol·licitat a l'Ajuntament la cessió de l'ús d'un altra sala de
l'edifici municipal on hi té la seu, al c. Germandat, núm. 14, a fi de poder
realitzar-hi activitats diverses, com són gimnàstica, taller de manualitats, ball,
etc., per a les quals no tenen espai. Els interessats sol.liciten que se'ls hi
cedeixi concretament la sala principal de l'edifici esmentat, ocupada actualment
pel Centre de Recursos Pedagògics de la Terra Alta.
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El Sr. Alcalde va manifestar que al seu dia, l'Ajuntament va cedir a la Llar d'Avis
de Gandesa l'ús d'una part de l'edifici de titularitat municipal, emplaçat al c.
Germandat, núm. 14. Tanmateix, va cedir al Departament d'Ensenyament de la
Generalitat, l'ús d'una sala del mateix edifici per a establir-hi la seu del Centre
de Recursos Pedagògics de la Terra Alta.
El Sr. Alcalde va dir que amb el temps, el nombre d'associats de l'entitat "Llar
d'Avis de Gandesa" s'havia incrementat i en conseqüència, la Junta de l'entitat
organitzava cada cop més activitats per a satisfer la demanda existent, la qual
cosa comportava la necessitat de disposar d'espai per a efectuar-les.
Va manifestar el Sr. Alcalde que considerant que la major part de l'edifici del c.
Germandat, núm. 14, estava ocupat per la Llar d'Avis de Gandesa, i que aquest
complia les normes d'accessibilitat i condicionament necessaris per a ser
utilitzat per la gent gran, proposava al Ple de la Corporació Municipal, sol·licitar
al Departament d'Ensenyament que cerqués un altra indret per a ubicar el
Centre de Recursos Pedagògics de la Terra Alta.
El Sr. Alcalde va exposar que aquesta petició ja s'havia efectuat amb
anterioritat i que aquell mateix dia ja ho havia parlat amb el Delegat
d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre. Per tant, considerava convenient oferir a
la Delegació la col.laboració de l'Ajuntament perquè pogués disposar d'un altre
indret de titularitat municipal per a ubicar-hi el Centre de Recursos.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Vist l'article 76 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: Ratificar la urgència de l'assumpte de referència i la seva inclusió a
l'ordre del dia.
SEGON: Comunicar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat que
l'Ajuntament precisa disposar de la sala que ocupa actualment el Centre de
Recursos Pedagògics de la Terra Alta, ubicada a la primera planta de l'edifici
del c. Germandat, núm. 14, de Gandesa, de titularitat municipal.
TERCER: En aquest sentit, instar al Departament d'Ensenyament que en el
termini màxim d'un (1) mes, cerqui un nou espai a Gandesa per a ubicar-hi el
Centre de Recursos Pedagògics de la Terra Alta.
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QUART: Comunicar al mateix Departament, una relació d'espais de titularitat
municipal disponibles que podrien ser aptes per a fixar la nova ubicació del
Centre.
CINQUÈ:
Prestar al Departament d'Ensenyament tota la col.laboració
necessària a fi de facilitar l'establiment de la nova seu del Centre de Recursos
a Gandesa.
SISÈ: Facultar al Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l'executivitat del present acord.
B) Proposta del Regidor Municipal de Cultura, sobre cessió en precari de
l'ús dels despatxos i sales polivalents de l'edifici de l'antiga Casa de la
Vila de Gandesa.
L'Ajuntament Ple, en sessió de data 31.3.2003, va acordar incoar expedient
administratiu per a cedir en precari l'ús dels despatxos i sales polivalents de
l'edifici de l'antiga Casa de la Vila de Gandesa, a les entitats locals culturals i
esportives, respectivament, per a destinar-los a fins d'utilitat pública i social, i
en benefici d'interessos de caràcter local.
En compliment del que determina l'article 75 del decret 336/1988, de 17
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, l'acord
esmentat es va sotmetre a informació pública per un termini de quinze (15)
dies, a efectes d'examen d'examen i de reclamacions, durant el qual no se'n
va presentar cap.
El Regidor Sr. Ramón Lluís Vidal va exposar que seguint el tràmit de
l'expedient incoat i un cop finalitzades les obres de restauració i dotació de
mobiliari de l'edifici de l'antiga Casa de la Vila, procedia efectuar sense més
demora la cessió en precari de l'ús dels despatxos i sales polivalents de l'edifici
esmentat. Va dir que per atendre les peticions de les entitats, proposava la
inclusió d'aquest punt a l'ordre del dia i ratificar la seva urgència.
El Sr. Ramón Lluís va exposar que la seva proposta al respecte era cedir en
precari l'ús dels despatxos de l'edifici de l'antiga Casa de la Vila a les entitats
locals d'interès socio-cultural nomenades Orfeó Gandesà, la Serena-Cases
Pairals,
Patronat de la Fontcalda, Museu del Vi i Omnium Cultural,
respectivament, i les sales polivalents del mateix edifici a les associacions i
entitats locals que ho necessitessin per rigorós ordre de petició.
Vistos els articles 75 i 76 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals;
Atès que seguint el procediment legalment establert, correspon al Ple de la
Corporació Municipal la resolució de l'expedient.
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L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Ratificar la urgència d'aquest assumpte i la seva inclusió a l'ordre del
dia.
SEGON: Cedir en precari a cadascuna de les entitats locals socio-culturals que
tot seguit es relacionen, l'ús dels despatxos que així mateix es detallen,
ubicats a les plantes 1ª i 2ª de l'edifici de l'antiga Casa de la Vila, a plaça de
l'Església, núm. 1, de Gandesa, de titularitat municipal, a fi que siguin
destinats a fins d'utilitat pública i social i en benefici d'interessos de caràcter
local:
-A "La Serena" i a l'Associació de Cases Pairals": L'ús del despatx núm. 2 de la
planta 1ª.
-A l'Orfeó Gandesà: L'ús del despatx núm. 3 de la planta 1ª.
-Al Museu del Vi de Gandesa: L'ús del despatx núm. 4, de la planta 1ª.
-Al Patronat de la Fontcalda: L'ús del despatx núm. 6 de la planta 2ª.
-Omnium Cultural: L'ús de despatx núm. 7 de la planta 2ª.
TERCER:
Determinar a les entitats beneficiàries (d'ara endavant, els
precaristes) que la cessió a precari de l'ús dels despatxos es realitza en els
termes següents:
1. El precarista no resta en relació de dependència respecte de l'Ajuntament,
als efectes de l'article 22 del Codi Penal.
2. L'ús dels despatxos és gratuït i merament tolerat.
3. El precari s'extingirà per la reclamació del bé feta per l'Ajuntament, amb el
requeriment previ al precarista amb un (1) mes d'antelació, i també per la
devolució d'aquest per part del precarista. També s'extingirà automàticament
en el cas que el bé es destini a una altra finalitat.
4. El precari s'extingirà igualment si el precarista no fa un ús correcte del
despatx o bé no l'utilitza de forma regular.
5. Cap dels supòsit d'extinció del precari donarà dret al precarista a reclamar a
l'Ajuntament danys i perjudicis per cap concepte.
6. El precarista es farà càrrec de la neteja i manteniment del despatx cedit.
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7. El precarista respondrà de tots els perjudicis que s'originin al despatx cedit i
restarà obligat a fer bon ús de les instal·lacions existents a l'edifici, evitant
produir qualsevol dany.
8. En el supòsit que hi haguessin més entitats locals socio-culturals, apart de
les relacionades, que demanessin l'ús dels despatxos existents, l'Ajuntament
podria autoritzar que l'ús dels despatxos assignats fos compartit per diferents
entitats.
QUART: Determinar que les associacions i entitats locals que ho necessitin
podran utilitzar les sales polivalents existents a l'edifici de l'antiga Casa de la
Vila, per rigorós ordre de petició formulada a l'Ajuntament.
CINQUÈ: Notificar el present acord a les entitats beneficiàries, pel seu
coneixement i als efectes escaients.
PREGS I PREGUNTES:
El Regidor Sr. Pere Joan Bové Vallespí, del Grup Mpal. CiU, va exposar que el
Consell Català de l'Esport podria subvencionar la plantació de gespa al camp
de futbol, així com la instal·lació de l'enllumenat i el condicionament dels
vestidors. Va dir que seria convenient que l'Ajuntament fes una memòria
valorada i la trametés a l'ens esmentat.
El Sr. Alcalde va contestar que això ja s'havia demanat i que tant la petició de
subvenció com la memòria tècnica valorada del que s'havia de fer, ho tenia el
Consell Català de l'Esport.
Per la seva part, el Regidor Municipal d'Obres Sr. Isidre Montané, va dir que ja
estaven al cas de les convocatòries públiques per l'atorgament de possibles
subvencions.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió, a les dotze del vespre de la data al començament
assenyalada, agraint a tots els presents la seva assistència a l'acte.
De tot el qual, jo, com a Secretària-Interventora de la Corporació Municipal, en
dono fe.
Gandesa, setze d'octubre de dos mil tres.
Vist i plau,
L'ALCALDE-PRESIDENT,
Miquel Aubà Fleix.
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LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA,
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