ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EN DATA 16 DE NOVEMBRE DE 2006.
A Gandesa, sent un quart de deu del vespre del dia 16 de novembre de 2006,
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.
-Sr. Jesús Fernando García Chacón.
-Sr. Joaquin Fontoba Solé.
-Sr. Pere Joan Bové Vallespí.
-Sra. Laura Galano Roqueta.
-Sr. Diego Domènech Escudé.

Els Regidors Srs. Maria José Serra Bedós i Carles Luz Muñoz, s'incorporen
més tard a la sessió.
Hi és present la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal, Sra.
Iolanda Sas Laudo.
El Sr. Alcalde, desprès de comprovar l'existència del quòrum necessari, va
disposar l'inici de la sessió, amb el tractament dels assumptes inclosos a l'ordre
del dia.
De conformitat amb el que determina l'article 110 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, 109 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
Locals i concordants, es transcriuen a continuació els acords plenaris adoptats.
Assumptes de caràcter general:
1) Aprovació si s'escau, de l’acta de la sessió ordinària celebrada per
l’Ajuntament Ple en data 29 de juny de 2006.

Fetes avinents l’acta de la sessió celebrada per l’Ajuntament Ple en la data
assenyalada;
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L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en data 29
de juny de 2006, sense esmenes de cap tipus.
2) Donar compte de la correspondència d'interès municipal.
A continuació, la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal, atenent a
les instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d'un recull de la
correspondència d'interès municipal rebuda darrerament, segons el detall
següent:
a) Escrit del Ministeri de Foment, rebut en data 11.10.2006, pel qual es
comunica a l’Ajuntament l’aprovació definitiva de l’estudi informatiu del projecte
“Carretera N-420, de Còrdova a Tarragona, PK 804,4 al 806,7, variant de
Corbera d’Ebre”.
b) Escrit de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat, rebut
en data 9.11.2006, pel qual es dona trasllat de la Resolució del Conseller de
Governació i Administracions Públiques de 27.10.2006, d’atorgament d’una
subvenció a l’Ajuntament de 200.000,00€, per a finançar parcialment les obres
de condicionament del carrer de Vilalba.
c) Escrit de la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat, rebut
en data 10.11.2006, informant de l’adjudicació directa i definitiva de la
concessió de servei públic regular de transport de viatger per carretera Terres
de l’Ebre-Tortosa.Tarragona-Barcelona a l’empresa Hispano de Fuente En
Segures, S.A.
d) Escrit del Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat, rebut en data 10.11.2006,
comunicant que no consta que el
municipi disposi d’escut oficial i que resta a la disposició de l’Ajuntament per
donar-li el suport tècnic i jurídic necessari per tramitar en el seu cas,
l’expedient corresponent.
e) Escrit de la Fiscalia de l’Audiència Provincial de Tarragona, rebut en data
4.10.2006, pel qual es sol·licita a l’Ajuntament que prengui mesures per a
l’eliminació de l’abocador il·legal existent en el TM, en compliment de les
ordres rebudes del Fiscal de Sala Coordinador de Medi Ambient.
f) Escrit de la Delegació Territorial del Govern, rebut en data 31.10.2006,
comunicant que en concepte de col·laboració en la 19a. edició de la Fira del Vi
de Gandesa,
acceptarà el pagament directe d’una factura de despeses
d’algun proveïdor per import de fins a 3.000,00€ IVA inclòs
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g) Escrit del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, rebut en data
26.08.2006, pel qual comunica que s’ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció
de 645,00€, per les despeses d’edició de material gràfic de promoció turística
del municipi.
h) Escrit del Servei d’Ocupació de Catalunya, rebut en data 27.10.2006, pel
qual comunica que s’ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció per import de
16.740,19€,
destinada a la contractació d’un Agent d’Ocupació i
Desenvolupament Local durant un any de durada.
i) Escrit del Servei d’Ocupació de Catalunya, rebut en data 30.10.2006, pel
qual comunica que s’ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció per import de
8.260,00€, destinada al finançament del Programa de Desenvolupament
Econòmic Integrat a Gandesa.
j) Escrit del Servei d’Ocupació de Catalunya, rebut en data 30.10.2006, pel
qual comunica que s’ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció per import de
5.390,00€, destinada al finançament del Programa de Creació i Gestió d’un
Viver d’Empreses a Gandesa.
k) Escrit de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat, rebut en data
17.10.2006, informant a l’Ajuntament de totes les entitats juvenils de Gandesa
a les quals ha atorgat sengles subvencions, mitjançant les diverses línies d’ajut
que promou l’organisme esmentat..
l) Escrit del Consell Català de l’Esport, rebut en data 13.10.2006, pel qual es
comunica que s’ha atorgat a l’Ajuntament un subvenció de 98.000,00€ per a
finançar parcialment l’actuació nomenada “Pavimentació amb gespa artificial
del camp poliesportiu”.
m) Escrit de la Conselleria del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca,
rebut en data 29.09.06, pel qual comunica que s’ha atorgat a l’Ajuntament un
ajut econòmic per import de 600,00€, destinat a col·laborar en les despeses de
la 19a. edició de la Fira del Vi de Gandesa.
n) Escrit del Serveis Territorials de Treball i Indústria de la Generalitat a les
Terres de l’Ebre, rebut en data 12.09.06, pel qual es dona trasllat de la
resolució de data 14.08.06,
d’atorgament d’autorització administrativa,
aprovació del projecte d’execució i declaració d’utilitat pública d’una instal·lació
elèctrica als termes municipals de Batea, Caseres, Corbera d’Ebre, la
Fatarella, Gandesa, Horta de Sant Joan i Vilalba dels Arcs.
L’Ajuntament Ple es va donar per assabentat.
En aquest moment de la sessió, quan són les 21:30 h,
Regidora Municipal Sra. Maria José Serra Bedós.
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s’hi incorpora la

3) Donar compte de les disposicions normatives d’interès general.
A continuació, la Secretària de la Corporació Municipal, atenent a les
instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d’un recull de les
disposicions normatives d’interès general publicades darrerament en els
butlletins oficials.
L’Ajuntament Ple es va donar per assabentat.
4) Donar compte
Presidència.

de

les

resolucions

dictades

per

l’Alcaldia-

En compliment del que estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels Ens Locals, el Sr. Alcalde va disposar que per Secretaria
es donés compte de les resolucions que havia dictat l’Alcaldia des de la data de
celebració de la darrera sessió plenària fins avui, segons la relació següent:
-Resolució núm. 138/2006, de data 28.08.2006, d’atorgament d’autoritzacions
diverses per ocupar la via pública amb la instal·lació de parades de venda i
atraccions durant els dies de celebració de les Festes Majors de Gandesa.
-Resolució núm. 139/2006, de data 28.08.2006, sobre aprovació i ordenació
del pagament de factures de despeses per import de 62,86€.
-Resolució núm. 140/2006, de data 30.08.2006, per la qual s’aprova la
certificació d’obres complementàries i addicionals efectuades en la xarxa de
sanejament de la Urbanització del Povet de la Plana, carrers núm. 1,2, 3 i 5,
fase1a. signada pel Tècnic Director Facultatiu de l’Obra i d’import 30.986,92€.
-Resolució núm. 141/2006, de data 31.08.2006, d’aprovació de pagament de
1.998,00€, en concepte de premis al 19 participants a la desfilada de carrosses,
de 360,00€, en concepte de premis al participants al concurs de “grafitis” i de
1490,00€ als participants a les curses pedestres, actes organitzats tots amb
motiu de les Festes Majors 2007.
-Resolució núm. 142/2006,
de data 31.08.2006, per la qual s’atorga a
personal municipal un gratificació econòmica per tasques realitzades fora de la
jornada laboral durant el 2ón. trimestre de 2006.
-Resolució núm. 143/2006, de data 31.08.2006, per la qual s’atorguen a
personal municipal gratificacions econòmiques per tasques realitzades forma
de la jornada laboral durant el mes d’agost de 2006.

4

-Resolució núm. 144/2006, de data 1.09.2006, per la qual s’aprova i ordena el
pagament de factures per import de 868,31€.
-Resolució núm. 145/2006, de data 1.09.2006, per la qual s’aprova i ordena el
pagament de factures per import de 378,19€.
-Resolució núm. 146/2006, de data 1.09.2006, per la qual s’aprova i ordena el
pagament de factures per import de 840,00€.
-Resolució núm. 147/2006, de data 6.09.2006, sobre contractació laboral
temporal de la Sra. Soledat Costa Damián, per a efectuar les tasques de
Bidell del Centre d’Ensenyança Infantil i Primària “Puig Cavaller” de Gandesa,
durant el curs escolar 2006/2007.
-Resolució núm. 148/2006, de data 19.09.2006, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 2 de les obres d’Urbanització del Povet de la Plana, carrers 1, 2, 3
i 5, fase 3ª”,
signada pel Tècnic Director Facultatiu de l’obra i d’import
25.032,59€.
-Resolució núm. 149/2006, de data 20.09.2006, per la qual s’aprova i ordena
el pagament de notes de despeses de locomoció presentades per personal
municipal, per import de 200,00€.
-Resolució núm. 150/2006, de data 20.09.2006,
per la qual s’atorga al
Consorci per a l’execució del Pla de Dinamització Turística de les Terres de
l’Ebre, autorització per instal·lar un panell de senyalització amb el text “Destí
Pilot de Dinamització Turística”, a l’av. d’Aragó, s/núm., amb les condicions
establertes a la mateixa resolució.
-Resolució núm.151/2006, de data 22.09.2006, d’atorgament a la Sra. Maria
Dolors Prades Ceuma, de llicència municipal per a restaurar la façana de
l’edifici emplaçat a l’av. València, 12, de Gandesa (Exp. d’obres núm.
111/2006).
-Resolució núm. 152/2006, de data 27.09.2007, de convocatòria a la Junta de
Govern Local per a celebrar sessió ordinària el dia 28 de setembre de 2006.
-Resolució núm. 153/2006, de data 30.09.2006, d’atorgament a personal
municipal de gratificacions econòmiques per a realitzar tasques extraordinàries
fora de la jornada laboral durant el mes de setembre de 2006.
-Resolució núm. 154/2006, de data 3.10.2006,
d’aprovació de sengles
informes emesos pel Tècnic Municipal,
sobre actuacions realitzades i
actuacions pendents de realitzar per part de l’Ajuntament, per al restabliment
dels serveis i infraestructures municipals afectats pels aiguats del dia 12 de
setembre de 2006.
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-Resolució núm. 155/2006, de data 3.10.2006, d’aprovació de la factura de
despeses aportada pel Sr. J. Aubanell Clua, d ‘import 6.839,14€, corresponent
als treballs de reparació urgent dels camins municipals afectats pels aiguats del
dia 12.09.2006.
-Resolució núm. 156/2006, de data 3.10.2006, sobre contractació laboral
temporal de la Sra. Anna Ferràs Sebastià, per a efectuar les tasques locutora
de l’Emissora de Ràdio Municipal “Ràdio Gandesa”.
-Resolució núm. 157/2006, de data 3.10.2006, per la qual s’aprova inicialment
el projecte tècnic de les obres nomenades “Remodelació de diversos carrers
del nucli antic de Gandesa”, redactat pels Serveis Tècnics de la Diputació de
Tarragona, i amb un pressupost de contracta de 153.261,28€.
-Resolució núm. 158/2006, de data 5.10.06, per la qual es convoca al Ple de
la Corporació Municipal per a celebrar sessió pública el dia 6.10.2006, per la
formació de les Meses Electorals que han d’actuar el dia 1 de novembre de
2006 amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya.
-Resolució núm. 159/2006, de data 5.10.2006, per la qual s’aprova i ordena el
pagament de notes de despeses per dietes, roba i estris presentada per
personal municipal (socorrista), per import de 207,00€.
-Resolució núm. 160/2006, de data 11.10.2006,
pagament de factures per import de 700,00€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució núm. 161/2006,
de data 13.10.2006, d’atorgament a la Sra.
Carme Jornet Riera, de llicència municipal per aïllar els balcons de l’edifici
emplaçat al c. Costumà, núm. 10, de Gandesa (Exp. d’obres núm. 135/2006).
-Resolució núm. 162/2006, de data 13.10.2006,
pagament de factures per import de 45,50€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució núm. 163/2006, de data 18.10.2006, d’atorgament a la Sra. Glòria
Ruana Pegueroles, de llicència de primera ocupació de l’habitatge emplaçat al
c. Pla d’en Senyor, núm. 13, de Gandesa (Exp. d’obres núm. 147/2006).
-Resolució núm. 164/2006, de data 24.10.2006, per la qual es declara la
urgència i necessitat d’efectuar les obres de “Restauració i condicionament de
l’edifici de les Escoles Velles per a equipaments d’ús cultural i polivalents” i es
sol·licita al Departament de Governació de la Generalitat un ajut econòmic per
a realitzar-les.
-Resolució núm. 165/2006, de data 26.10.2006,
per la qual s’atorga a
personal municipal una gratificació econòmica per tasques realitzades fora de
la jornada laboral durant el període comprès entre l’1 de juliol i el 30 de
setembre de 2006.
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-Resolució núm. 166/2006, de data 30.10.2006, per la qual s’accepta la
subvenció atorgada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona,
d’import 645,00€, destinada a l’edició de material gràfic de promoció turística
del municipi.
-Resolució núm. 167/2006, de data 30.10.2006, per a la qual s’atorga a
personal municipal gratificacions per tasques realitzades fora de la jornada
laboral durant el mes d’octubre de 2006.
-Resolució núm. 168/2006, de data 31.10.2006, d’aprovació i ordenació del
pagament de factures de despeses per import de 136,50€.
-Resolució núm. 169/2006, de data 31.10.2006, d’adjudicació en favor de
l’empresa “Ibex Hunt, SLU”, del contracte per l’aprofitament de caça a la Forest
Comuns CUP 26, TM de Gandesa, des de la data d’adjudicació i fins el 31 de
desembre de 2007, pel preu de taxació de 4.666,69€.
-Resolució núm. 170/2006, de data 31.10.2006, d’aprovació i ordenació del
pagament de factures de despeses per import de 1.902,53€.
-Resolució núm. 171/2006, de data 31.10.2006, d’aprovació i ordenació del
pagament de factures de despeses per import de 2.831,80€
-Resolució núm. 172/2006, de data 31.10.2006, d’aprovació i ordenació del
pagament de factures de despeses per import de 332,28€.
-Resolució núm. 173/2006, de data 31.10.2006, per la qual s’atorga a la
Societat de Caçadors de Gandesa, autorització per a realitzar 6 batudes al
porc senglar, dins la Forest comuns CUP 26, TM de Gandesa, durant el
període hàbil de caça de la temporada 2006/2007.
-Resolució núm. 174/2006, de data 2.11.2006, d’aprovació i ordenació del
pagament de factures per import de 100,00€.
-Resolució núm. 175/2006, de data 2.11.2006,
pagament de factures per import de 636,84€.

d’aprovació i ordenació del

-Resolució núm. 176/2006, de data 3.11.2006, per la qual es sol·licita a
l’Agència Catalana de l’Aigua una subvenció econòmica per import de
146.527,06€ per a finançar les actuacions necessàries per a la posada en
funcionament d’una planta d’osmosi inversa a Gandesa, que tenen un cost de
162.807,85€ més IVA.
-Resolució núm. 177/2006, de data 6.11.2006, per la qual s’adjudica a
l’empresa “Construccions ANNA 2005, SL” el contracte d’execució de les obres
d’Urbanització del Povet de la Plana, carrers 1, 2, 3 i 5, fase 4ª”, per l’import
de 97.516,50€.
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-Resolució núm. 178/2006, de data 8.11.2006, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 4 de les obres d’Urbanització de l’av. Catalunya,
1a fase”,
signada pel Tècnic Director Facultatiu de l’Obra i d’import 25.149,36€.
-Resolució núm. 179/2006, de data 13.11.2006, d’aprovació de les memòries
tècniques valorades descriptives de les actuacions pendents d’executar per
part de l’Ajuntament, en camins municipals i Balneari de la Fontcalda,
afectats pels aiguats del dia 12 de setembre de 2006.
-Resolució núm. 180/2006, de 13.11.2006, de convocatòria al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió ordinària el dia 16.11.2006.
L’Ajuntament Ple es va donar per assabentat.
Assumptes d’Hisenda.
5) aprovació si s’escau, de padrons cobratoris de taxes municipals
diverses.
Padró d’aigua 3-T-2006.
Vist el padró cobratori de la taxa municipal pel servei d’abastament d’aigua a la
població, referit al 3er. trimestre de 2006, el qual ascendeix a l’import de
95.904,94€, inclòs l’Iva i el Cànon de Sanejament;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
SEGON: Sotmetre’l a informació pública per un termini d’un mes, a efectes
d’examen i de reclamacions.
TERCER: Disposar la seva recaptació en període voluntari, de conformitat
amb el que estableixen el Reglament General de Recaptació i la Llei General
Tributària, respectivament.
Padró Taxa conservació de camins 2006.
Vist el padró cobratori de la taxa municipal pel servei de conservació dels
camins municipals, referit a l’exercici 2006, el qual ascendeix a l’import de
28.900,70€;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
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SEGON: Sotmetre’l a informació pública per un termini d’un mes, a efectes
d’examen i de reclamacions.
TERCER: Disposar la seva recaptació en període voluntari, de conformitat
amb el que estableixen el Reglament General de Recaptació i la Llei General
Tributària, respectivament.
6) Donar compte de l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de crèdit 3/2005, que afecta el pressupost municipal
del mateix exercici.
Per Secretaria es va informar que l'expedient de modificació de crèdit núm.
3/05, aprovat inicialment per acord de l'Ajuntament Ple de data 30 d'agost de
2006, s'havia sotmès a informació pública durant un termini de quinze dies
mitjançant sengles edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província núm.
223, de data 28.09.2006 i en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial,
respectivament, no havent-se presentat cap tipus d'al·legació.
Va informar Secretaria que un cop transcorregut el tràmit d'informació publica
sense haver-se presentat reclamacions,
l'expedient referenciat havia
esdevingut aprovat amb caràcter definitiu, de conformitat amb allò que preveu
l'article 177.2 en relació amb el 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, 38 del Decret 500/1990, de 20 d'abril i disposicions concordants així
com el mateix acord plenari de data 30 d'agost de 2006.
L’Ajuntament Ple es va donar per assabentat.
7) Aprovació inicial si s'escau, del Pressupost Municipal per a l'exercici
2006, plantilla orgànica i relació de llocs de treball.
El Sr. Alcalde va dir que havia confeccionat el projecte de Pressupost
Municipal que ara es sotmetia a consideració del Ple per a la seva aprovació,
del qual ja se n'havia tramès còpia a tots els Regidors. Va dir que ascendia a
l'import de 4.044.343,00€, que era equilibrat i ajustat a les necessitats que
presentaven actualment els serveis municipals, que era un pressupost tardar,
però que tenia moltes inversions ja consolidades i això era una avantatja.
Va exposar el Sr. Alcalde que l'estat de despeses corrents contemplava en
general, un increment global equivalent a l'IPC. Pel que fa al capítol I,
destinat a despeses de personal, va dir que s'havien incrementat els costos.
Va exposar que s'havia previst el crèdit necessari per assumir les obligacions
contretes per l'Ajuntament en matèria de personal, però que també s'havia de
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considerar que els plans d'ocupació destinats al Col·legi Públic havien fet
augmentar els costos de contractació d'altre personal que habitualment també
estava en plans d'ocupació i ara no estaven subvencionats, ja que aquests
ajuts eren limitats i si finançaven un projecte ho restaven d'altres com el de la
"brigada d'obres". Va dir que si no s'hagués distribuït d'aquesta manera,
l'AMPA hauria d'haver tancat el menjador escolar ja en aquest curs.
Pel que fa a l'operació de crèdit prevista, va dir que únicament finançava dues
inversions que encara no estaven consolidades, que eren per una part, la
futura llar d'infants i per altra, l'alberg per a temporers. Va dir que s'esperava
que en breu termini ambdues inversions es consolidessin.
En aquest moment de la sessió,
Municipal Sr. Carles Luz Muñoz.

a les 22:15 h. s'hi va incorporar el Regidor

El Sr. Alcalde va continuar amb la seva exposició i va dir que la inversió de la
llar d'infants venia reglada per la llei, i pel que feia a l'alberg de temporers, si
no era per enguany, seria per l'any vinent.
Va dir que al capítol d'inversions hi havia dues inversions molt importants, com
eren les obres de condicionament de la travessia de la Ctra. de Vilalba, ja
consolidada, i per altra part, les obres de restauració de l'edifici de les Escoles
Velles per a ús cultural polivalent, pendent de consolidar.
Va exposar el Sr. Alcalde que el capítol d'inversions s'havia incrementat molt, i
que la majoria d'elles estaven ja consolidades i es podien endegar i que el
finançament de cadascuna,
venia detallat en el Pla de finançament
d'inversions que prèviament s'havia lliurat a cada Regidor juntament amb la
resta de documentació.
Pel que fa al nou crèdit previst en el Pressupost, va dir que suposava un
augment molt poc considerable de la càrrega financera existent i que la del nou
crèdit era inferior a la derivada de l'operació de crèdit aprovada per
l'Ajuntament l'any 1995.
Finalment, va dir que la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball no
presentaven cap variació substancial respecte l'exercici anterior, a excepció de
l'adequació de les retribucions i variació de la categoria del personal municipal
aprovats prèviament per l'Ajuntament.
El Sr. Alcalde va oferir la paraula als Regidors per a debatre la proposta
presentada;
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
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Fet avinent l'informe econòmico-financer emès al re
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SEGON: Aprovar tanmateix les Bases d'Execució del Pressupost, fent constar
que contenen 27 apartats, i regulen entre d'altres, les qüestions següents:
-base 23: Retribucions, indemnitzacions i dietes a percebre els membres
de la Corporació Municipal per dedicació al càrrec:
Retribució de l'Alcaldia per desenvolupar el càrrec amb dedicació parcial:
1. La retribució de l'Alcaldia serà de 1.383,90€ mensuals bruts, per catorze
pagues a l'any, i amb afiliació al Règim General de la Seguretat Social i
subjectes a l'IRPF, de conformitat amb l'acord plenari de data 30 de juny de
2003.
Les retribucions esmentades, que tributaran per l'IRPF, s'actualitzaran cada
any, amb un percentatge equivalent a l'IPC, de conformitat amb l'acord
adoptat per l'Ajuntament Ple, en sessió de data 30 de juny de 2003.
Indemnitzacions a percebre els Regidors Municipals per despeses ocasionades
amb motiu de l'exercici de llur càrrecs:
-Per sortides del municipi de fins a 5 h. de durada: 30,05€
-Per sortides del municipi de més de 5 h. de durada: 60,10€.
Despeses desplaçaments membres de la Corporació Municipal:
-Quilometratge realitzat amb vehicle particular per la gestió d'assumptes
municipals: 0,24€/Km, més despeses d'autopista i de pàrquing.

Indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats:
Els membres de la Corporació Municipal que no tinguin ni dedicació parcial ni
exclusiva percebran les indemnitzacions que tot seguit es relacionen per
assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que així mateix s'esmenten:
a) Per assistència a les sessions plenàries:
b) Per assistència a les sessions de la Comissió
de Govern:
c) Per assistència a les sessions de la Mesa
de Contractació:

30,05€
18,03€
18,03€

-base 24: Determinació del saldo de dubtosa cobrabilitat:
El sistema per a determinar la quantificació del saldo de dubtosa cobrabilitat pel
càlcul del romanent de tresoreria, en els termes establerts per la Regla 219.6
de la Instrucció de Comptabilitat per a municipis amb població inferior a 5.000
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habitants, i aplicar als drets reconeguts dels capítols I, II i III de l'estat
d'ingressos, és el següent:
Exercici

Percentatge a deduir de l'import íntegre

Actual
Actual-1
Actual-2
Actual-3
Actual-4
Anteriors

0%
15%
30%
60%
85%
100%

-base 25. Amortització acumulada de l'immobilitzat material.
El pla d'amortització de l'immobilitzat material i immaterial de l'Ajuntament, a
comptabilitzar anualment en el Diari General d'Operacions establint-se una
dotació anual al fons d'amortització, es regirà pels criteris següents:
Epígraf

Denominació

202

Construccions

203

Maquinària i instal·lacions

204

Elements de transport

205
206

Mobiliari
Equips per a procés de
la informació

Percentatge d'amortització
3% anual
10% anual, donant una
vida mitjana de 10 anys
15% anual, donant una
vida mitjana de 7 anys
10% anual, donant una
vida mitjana de 10 anys
25% anual, donant una
vida mitjana de 4 anys

208

Altre immobilitzat material

En funció del bé.

210

Immobilitzat immaterial

1% anual.

-base 26. Pagaments a justificar.
Els pagaments a justificar seran com a màxim d'import 1.803,03€, es regiran
pel que disposen els articles 190 del RDL 2/2004, de 5 de març, 69 a 76 del
Reial Decret 500/90, de 20 d'abril i 79 del Text Refós de la Llei General
Pressupostària.
TERCER: Sotmetre el Pressupost Municipal per a l'exercici 2006 i Bases
d'Execució aprovats inicialment, a exposició pública durant un termini de
quinze dies, a efectes d'examen i de reclamacions, determinant que un cop
transcorregut aquest termini, si no s'ha presentat cap tipus de reclamació, el

13

Pressupost i bases d'execució abans referenciats esdevindran aprovats
definitivament.
QUART: Un cop esdevingui aprovat amb caràcter definitiu, trametre còpia de
l'expedient del Pressupost Municipal per a l'exercici 2006, a la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre i a la Delegació
Provincial d'Hisenda, respectivament, i publicar en el Butlletí Oficial de la
Província un resum del pressupost a nivell de capítols.
.-.-.-.-.
Tanmateix, l'AJUNTAMENT PLE,
Municipal CiU:

ACORDA amb l'abstenció del Grup

PRIMER: Aprovar la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball, en els
termes següents:
1) FUNCIONARIS DE CARRERA:
Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional:
Subescala: Secretaria-Intervenció.
Nom de la plaça: Secretaria-Intervenció.
Grup: A
Complement de destí: 26
Complement específic: si.
Forma de provisió de la plaça: concurs.
Titular de la plaça: I. Sas Laudo.
Escala d'Administració General:
Subescala auxiliar.
1. Auxiliar Administratiu.
Grup D.
Complement de destí: 18
Complement específic: si.
Forma de provisió de la plaça: oposició.
Titular de la plaça: A. Grau Alcoverro.
2. Auxiliar Administratiu.
Grup D.
Complement de destí: 9
Complement específic: si.
Forma de provisió de la plaça: oposició.
Titular de la plaça: Coberta interinament pel Sr. J. M. Bauló Esquirol.
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Escala d'Administració Especial:
Subescala de Serveis Especials.
1. Vigilant.
Grup E.
Complement de destí: 7
Complement específic: si.
Forma de provisió de la plaça: oposició.
Titular de la plaça: Joan Jaén Oliver.
2: Vigilant (Auxiliar de la Policia Local)
Grup: E.
Complement de Destí: 7
Complement específic: si.
Titular de la plaça: Coberta interinament pel Sr. Marc Arrufat Amades.
3: Vigilant (Auxiliar de la Policia Local)
Grup: E.
Complement de Destí: 7
Complement específic: si.
Titular de la plaça:
Coberta interinament pel Sr. Fernando Monforte Garrido.
4: Vigilant (Auxiliar de la Policia Local)
Grup: E.
Complement de Destí: 7
Complement específic: si.
Titular de la plaça: Coberta interinament pel Sr. Jaume Blanch Llop.
2) PERSONAL LABORAL:
a) personal laboral de caràcter fix:
1. Auxiliar administratiu
Contracte laboral indefinit.
Titular de la plaça: M.C. Ubalde Salayet.
2. Oficial 1ª. Cap de la brigada d'obres.
Contracte laboral indefinit.
Titular de la plaça: J. Sala Alcoverro.
3. Oficial 2ª. Paleta brigada d'obres.
Contracte laboral indefinit.
Titular de la plaça: J. Serres Cugat
4. Peó brigada d'obres.
Contracte laboral indefinit.
Titular de la plaça: J.A. Aubà Miró.
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5. Conductor-operari servei recollida d'escombraries.
Contracte laboral indefinit.
Titular de la plaça: A. Pallarès Busom (Baixa per jubilació febrer-06)
6. Peó. Serveis zona esportiva.
Contracte laboral indefinit.
Titular de la plaça: J. Vandellòs Peña.
7. Servei Biblioteca.
Contracte laboral indefinit.
Titular de la plaça: M. Jornet Niella.
b) personal laboral de caràcter no permanent:
1. Auxiliar administratiu.
Contracte laboral de durada determinada.
Titular: M.C. Labrador Navarro.
2. Servei Emissora de Ràdio Municipal.
Contracte laboral de durada determinada.
Titular: F. Lobo Segura.
3. Operari servei recollida d'escombraries.
Contracte laboral de durada determinada.
Titular: M. Bosch Sastre.
4.Conductor-operari servei recollida d'escombraries.
Contracte laboral de durada determinada.
Titular de la plaça: Josep Lluís Sabaté Batiste.
5. Bidell CEIP Puig Cavaller.
Contracte laboral de durada determinada.
Titular: S. Costa Damián.
6. Oficial 3ª Brigada d'Obres.
Contracte laboral durada determinada.
Titular: A. Esteve Fuster.
7. Oficial 3ª Brigada d'Obres.
Contracte laboral durada determinada.
Titular: M. Aubà Ferrer.
8. Oficial 3ª Brigada d'obres, electricista
Contracte laboral durada determinada.
Titular: X. Gil Panisello.
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9. Oficial 3ª. Brigada d'Obres.
Contracte laboral de durada determinada.
Titular: Josep A. Folqué Blanch.
10. Oficial 3ª. Brigada d'Obres.
Contracte laboral de durada determinada.
Titular: Josep Solé Giral.
11. Informador Oficina de Turisme-Arxiu.
Contracte laboral durada determinada.
Titular. F. Buenafuente Castro.
12. Informador Oficina de Turisme.
Contracte laboral de durada determinada.
Titular Mª Carme Cartés Vallespí.
13. Socorrista-Monitor de natació.
Contracte laboral durada determinada.
Titular. Jaume Folqué Galano.
14. Socorrista-Monitor de natació.
Contracte laboral durada determinada.
Titular: Rafel Navarro Serres.
15. Locutora Emissora de Ràdio
Contracte laboral durada determinada.
Titular: Anna Ferràs Sebastià.
16. Dinamitzador joventut
Contracte laboral durada determinada.
Titular: Francisco Sanahuja Borràs.
SEGON: Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de
quinze dies a efectes d'examen i de reclamacions
TERCER: Trametre a la Subdelegació del Govern i a la Delegació Territorial
del Govern de la Generalitat, respectivament, còpia de la plantilla orgànica i de
la relació de llocs de treball, i publicar-ne un resum en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona.
8) Donar compte de la recaptació obtinguda amb motiu de l’exacció de
la taxa municipal pel servei de les Piscines, per la impartició del
curs de natació, per publicitat al programa de Festes Majors i per
l’ocupació del domini públic amb parades i atraccions durant les
Festes Majors, 2006, respectivament.
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Atenent a les instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, per Secretaria es va
donar compte de la recaptació obtinguda per l’Ajuntament amb motiu de
l’exacció de les taxes següents
-Taxa pel servei de la Piscina Municipal, temporada estiu 2006:
Entrades a la piscina:
Abonaments:
Total:

1.838,35€
13.474,65€
15.313,00€

-Taxa per la impartició del curs de natació a la Piscina Municipal, estiu 2006:
Curs de natació per a adults: 1.225,50€
Curs de natació infantil:
3.450,75€
Total:
4.676,25€
-Taxa per publicitat en el Programa de la Festa Major, exercici 2006:
Import total padró cobratori: 9.501,75€
-Taxa Mpal. per ocupació de via pública amb parades i atraccions durant la
Festa Major 2006:
Import total padró cobratori: 2.893,80€
L’Ajuntament Ple es va donar per assabentat.
9) Aprovació si s’escau, de les liquidacions tributàries practicades a
l’empresa TRADIA, S.A. en aplicació de l‘Ordenança Fiscal
Municipal núm. 24.
L’Ordenança fiscal municipal núm. 24, regula la taxa municipal que s’ha de
liquidar per l’ocupació amb quioscs i instal·lacions de terrenys de domini públic
de propietat municipal, emplaçats entre d’altres, en els comuns i forests
catalogades,
determinant-se a la mateixa ordenança que l’abonament
d’aquesta taxa no eximeix de l’obligació d’obtenir prèviament la llicència o
autorització municipal.
A la mateix ordenança, en el seu article 3er. s’estableix que són subjectes
passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General
Tributària, a les quals s’atorguin les llicències per gaudir de l’ús privatiu, de
l’aprofitament especial, o de l’ocupació temporal, o bé se’n beneficiïn sense
haver-les sol·licitat.

18

L’empresa “Difusió Digital Societat de Telecomunicacions, S.A.U” (d’ara
endavant, Tràdia) no disposa de cap autorització o llicència municipal per
ocupar cap finca municipal amb les instal·lacions de telefonia mòbil i altres de
radiocomunicació que ha ubicat a la Forest Comuns CUP 26, TM de Gandesa,
de titularitat municipal. No obstant això,
aques
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de les Normes Subsidiàries de Planejament, referent a la inclusió d’una finca
de titularitat municipal, qualificada com a sòl no urbanitzable, en el sistema
general d’equipaments de sòl urbà, supeditant-ne la publicació al Diari Oficial
de la Generalitat i consegüent executivitat, a la presentació d'un text refós,
verificat per l'Ajuntament, que incorpori les prescripcions següents:
-S'haurà d’aportar el text de les normes urbanístiques que inclogui una nova
redacció de l’article 136 amb els següents paràmetres urbanístics:
“Article 136 condicions d’edificació (...)
4. La parcel·la destinada a la comissaria dels Mossos que es situarà a l’est
de la unitat d’actuació núm. 4 i al nord del pla parcial Povet de la Plana
té els paràmetres següents:
-Índex d’edificabilitat neta: 2,0 m2/m2
-Ocupació màxima: la definida als plànols d’ordenació.
-Alçada reguladora màxima: 10,5 metres.
-Nombre màxim de plantes: PB+2pp
-Separació als límits i a carrer: els definits als plànols d’ordenació.
-Ús: Comissaria dels Mossos d’Esquadra i complementaris.
Al mateix acord es determina que l’eficàcia i consegüent executivitat d’aquest i
del subsegüent, resta condicionada a l’acreditació de la publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat o en el Butlletí Oficial de la Província del text refós
complert de les normes urbanístiques vigent, d’acord amb la Disposició
Transitòria vuitena del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Seguint les indicacions de l’Ajuntament, l’arquitecte redactor de la modificació
1/06 ha aportat un text refós que conté les prescripcions assenyalades per la
Comissió Territorial d'Urbanisme.
Feta avinent la proposta de l’Alcaldia sobre la procedència de verificar aquest
text refós;
De conformitat amb el que estableix el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la verificació del text refós de la modificació puntual 1/2006
de les Normes Subsidiàries de Planejament, que té per objecte incloure una
finca de titularitat municipal, qualificada com a sòl no urbanitzable, en el
sistema general d’equipaments de sòl urbà per a ubicar-hi la Comissaria dels
Mossos d’Esquadra i complementaris
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SEGON: Trametre'n tres exemplars degudament diligenciats a la Comissió
Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, a fi que disposi si s'escau, la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per la
consegüent executivitat de la modificació aprovada.
11) Sol·licituds de llicència urbanística.
Obres menors:
Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s'esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l'emplaçament assenyalat;
Vistos en el seu cas, els projectes i altra documentació tècnica presentada pels
promotors, obrant a llurs expedients d'obres;
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa;
Vistos els articles 179 I 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 79 a 81 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals i disposicions concordants;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Atorgar al Sr. Tomàs Alcoverro Solé, llicència municipal per a realitzar
obres consistents en la instal·lació d’una porta a l’edifici emplaçat al c. Doctor
Ferran, núm. 8, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm.
121/06, amb plena subjecció a la legislació urbanística i a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi.

2. Atorgar a l’empresa “Endesa Distribución Eléctrica. SL”, llicència municipal
per a realitzar l’estesa de 5 m. de cable subterrani 0,6/1kV des d’entroncament
a efectuar a la Rambla Democràcia en línia de C.T. 20230 “Costa Cálida”
existent fins a caixa de seccionament a instal·lar i C.G.P. a instal·lar pel client
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en el mateix carrer, afectant el subsòl de l’esmentat carrer, de Gandesa,
condicionada al compliment de les següents determinacions:
-Un cop finalitzades les obres, s’hauran de deixar les voreres i els carrers en
bon estat.
-Per garantir aquesta obligació, el titular de la llicència haurà de dipositar a
l’Ajuntament,
abans de començar les obres, una garantia per import de
100,00€, que serà retornada una vegada finalitzades aquestes, previ informe
tècnic que constati que els béns de domini públic afectats s’han restablert al
seu estat anterior.
3. Atorgar a la Sra. Teresa Monné Mauricio, llicència municipal per a realitzar
obres consistents en canviar les finestres i impermeabilitzar el terrat de l’edifici
emplaçat a l’av. València, núm. 23, de Gandesa, de conformitat amb
l’expedient d’obres núm. 126/06,
amb plena subjecció a la legislació
urbanística i a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi,
condicionada al compliment de les següents determinacions:
-L’obra s’haurà d’ajustar a les condicions assenyalades per la Direcció General
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, atès que s’efectuarà en un
immoble ubicat en zona d’influència de la travessia de la C-43.
4. Atorgar a l’empresa “Endesa Distribución Eléctrica, SL” llicència municipal
per a realitzar l’estesa de 69 ml de cable subterrani 0,6/1 kV des de C.T.
XW128 “Patronat” existent, al carrer sense nom fins a caixa de seccionament i
C.G.P. a instal·lar al carrer 16, afectant el subsòl dels esmentats carrers i del
carrer 15, de Gandesa, condicionada al compliment de les següents
determinacions:
-Abans de començar les obres s’haurà de disposar de l’Acta de Control de
l’obra, d’acord amb l’Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.
-Un cop finalitzades les obres, s’hauran de deixar les voreres i els carrers en
bon estat.
-Per garantir aquesta obligació, el titular de la llicència haurà de dipositar a
l’Ajuntament, abans de començar les obres, una garantia per import de
1.380,00€, que serà retornada una vegada finalitzades aquestes, previ
informe tècnic que constati que els béns de domini públic afectats, s’han
restablert al seu estat anterior.
5. Atorgar al Sr. Remus Cavasdan, llicència municipal per a realitzar obres
consistents en canviar el mosaic de la cuina i del menjador de l’edifici emplaçat
al c. Murillo, núm. 3, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres
núm. 132/06, amb plena subjecció a la legislació urbanística i a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi.
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6. Atorgar a la Sra. Marion Joy Body, llicència municipal per a realitzar obres
consistents en canviar el mosaic de la cuina i pintar l’interior de l’edifici
emplaçat al c. Sant Miquel, núm. 5, de Gandesa, de conformitat amb
l’expedient d’obres núm. 134/06, amb plena subjecció a la legislació
urbanística i a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi.
7. Atorgar al Sr. Pascual Ber Arnau, llicència municipal per a realitzar obres
consistents en la rehabilitació de la façana de l’edifici emplaçat al c. Sant
Quintí, núm. 9, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm.
139/06, amb plena subjecció a la legislació urbanística i a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi.
8. Atorgar a la Sra. Inés Arellano Latorre, llicència municipal per a realitzar
obres consistents en arrebossar la paret mitgera de l’edifici emplaçat a l’av.
Franquet, núm. 30, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm.
143/06, amb plena subjecció a la legislació urbanística i a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi.
9. Atorgar al Sr. José Ubalde Arellano, llicència municipal per a realitzar obres
consistents en la substitució d’una escala d’obra en planta baixa per una
d’estructura de ferro revestida de fusta, a l’edifici emplaçat al c. Carnisseries,
núm. 18, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 144/06,
amb plena subjecció a la legislació urbanística i a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi.
10. Atorgar a la Sra. Josefa Esteve Rins, llicència municipal per a realitzar
obres consistents en pintar la façana de l’edifici emplaçat a la pl. del Comerç,
núm. 5, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 149/06,
amb plena subjecció a la legislació urbanística i a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi.
11. Atorgar al Sr. Jordi Puchol Ros, llicència municipal per a realitzar obres
consistents en la substitució d’un balcó de l’edifici emplaçat al c. Sant Antoni,
núm. 14, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 150/06,
amb plena subjecció a la legislació urbanística i a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi.
12. Atorgar al Sr. Domingo Figueras Estil.les, llicència municipal per a
realitzar obres consistents en canviar els canyissos de la coberta de l’edifici
emplaçat a l’av. d’Aragó, núm. 34, de Gandesa, sent la superfície d’actuació
de 200 m2, de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 151/06, amb plena
subjecció a la legislació urbanística i a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi.
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13.
Atorgar al Sr. Fernando Monforte Garrido, llicència municipal per a
realitzar obres consistents en pintar la façana de l’edifici emplaçat al c.
Castillejos, núm. 5, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm.
153/06,
amb plena subjecció a la legislació urbanística i a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi.
14. Atorgar al Sr. Joan Jaén Oliver, llicència municipal per a realitzar obres de
modificació de la cambra de bany de la vivenda emplaçada al c. Font de Dalt,
núm. 5, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 161/06,
amb plena subjecció a la legislació urbanística i a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi.
15. Atorgar a la Sra. Josefa Lluís Amanós, llicència municipal per a realitzar
obres consistents en arrebossar les parets interiors de la planta baixa de
l’edifici emplaçat a l’av. València, núm. 27, de Gandesa, de conformitat amb
l’expedient d’obres núm. 166/06,
amb plena subjecció a la legislació
urbanística i a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi.
SEGON:
Aprovar les liquidacions de l'Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, i de la taxa municipal per l'atorgament de les llicències
urbanístiques i expedició de documents, a practicar als promotors abans
esmentats, de conformitat amb l’establert a les ordenances fiscals municipals
núm. 3, 5 i 7, respectivament, determinant que a la vista de les obres
realitzades efectivament i dels seu cost real efectiu, l’Ajuntament modificarà si
és el cas, la base imposable i practicarà la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb les llicències
atorgades, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de
normes urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes
de seguretat establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient.
Tota variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de
l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
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5) Les llicències s'atorguen salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podran invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat
civil o penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les
activitats a la que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/97, de 29 d'octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d'alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc, ) un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de la llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu
d’obra, en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la
llicència atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a les llicències atorgades, tindrà lloc en
un termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de les llicències es produirà pel transcurs dels terminis
esmentats sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat.
També es produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi
el dotze mesos.
5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
CINQUÈ: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal per l'ocupació de la via
pública amb eines i materials de construcció, practicades als promotors
relacionats, de conformitat amb les sol·licituds per ells presentades i
l'ordenança fiscal aplicable.
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Obres majors:
Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s'esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l'emplaçament assenyalat;
Vistos en el seu cas, els projectes i altra documentació tècnica presentada pels
promotors, obrant a llurs expedients d'obres;
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa;
Vistos els articles 179 i 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 79 a 81 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals i disposicions concordants;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Atorgar a la Sra. Neus Viñals Belart llicència urbanística per a realitzar obres
consistents en l’enderroc d’un edifici en cantonada, de 427,01 m2 de
superfície construïda, emplaçat al c. d’Horta, núm. 44, de Gandesa, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la
legislació urbanística vigent i al projecte tècnic aportat pel promotor, obrant a
l’expedient d’obres núm. 1/2006, condicionada al compliment de les següents
determinacions:
-L’obra s’haurà d’ajustar a les condicions assenyalades pel Servei d’Explotació
de Carreteres de la Diputació de Tarragona, atès que s’efectuaran en zona
d’influència de la TV-3531, de Gandesa a Bot, PK 0,227 al PK 0,239.
2. Atorgar a la Sra. Maria Ferrer Ucelai, llicència urbanística per a realitzar
obres consistents en la rehabilitació i elevació de casa a l’edifici “Domus Minor”
emplaçat al c. d’Horta, núm. 3, de Gandesa, sent la superfície total de
l’actuació de 208,50 m2, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi, a la legislació urbanística vigent i al projecte tècnic
aportat pel promotor,
obrant a l’expedient d’obres núm. 120/2006,
condicionada al compliment de les següents determinacions:
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-Previ a l’inci de les obres haurà de presentar per duplicat el projecte
d’execució, així com el full d’assumeix de la direcció de l’obra i el full
d’assumeix de la direcció de l’execució de l’obra, degudament signats pel
tècnic i visats pel Col·legi corresponent així com el full d’estadística i
d’edificació de l’habitatge.
-Les obres a realitzar, hauran de respectar els elements històrics i artístics
que té la façana de l’edifici.
3. Atorgar a la Sra. Lluïsa Escudé March, llicència urbanística per a realitzar
obres consistents en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, de 86,31
m2 de superfície construïda, a emplaçar al c. 14, s/núm. de Gandesa, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la
legislació urbanística vigent i al projecte tècnic aportat pel promotor, obrant a
l’expedient d’obres núm. 136/2006.
4. Atorgar a l’empresa “Mòdul Promocions SRL” llicència urbanística per a
instal·lar una grua torre autodesplegable, desmuntable en obres, classe II
(176,40 KNm), a emplaçar a l’obra a executar al c. Ramón Berenguer IV, núm.
10 –C/ Pau Casals-, de Gandesa, amb estricta subjecció a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi, a la legislació urbanística vigent i al
projecte tècnic aportat pel promotor, obrant a l’expedient d’obres núm.
157/2006, condicionada al compliment de les següents determinacions:
-Una vegada instal·lada la grua, haurà d’aportar el certificat d’instal·lació d’una
entitat col·laboradora de l’Administració.
-Una vegada finalitzada l’obra, s’haurà de deixar la vorera i carrer afectats en
bon estat.
5. Atorgar al Sr. Francisco José Barrena Gisbert, llicència urbanística per a
realitzar obres consistents en el canvi de coberta i redistribució de la planta
segona de la vivenda unifamiliar entre mitgeres emplaçada al c. Sant Miquel,
núm. 46, de Gandesa, sent la superfície objecte d’actuació de 75,37 m2, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la
legislació urbanística vigent i al projecte tècnic aportat pel promotor, obrant a
l’expedient d’obres núm. 163/2006.
6. Atorgar a la Sra. Ma. Carmen Isern Galano, llicència urbanística per a
realitzar obres consistents en l’ampliació de la porta de garatge, situada a la
façana principal de LA planta baixa de l’edifici destinat a vivenda unifamiliar,
emplaçat al c. Sant Antoni, núm. 25, de Gandesa, amb estricta subjecció a les
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la legislació urbanística
vigent i al projecte tècnic aportat pel promotor, obrant a l’expedient d’obres
núm. 167/2006, condicionada al compliment de les següents determinacions:
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-S’aconsella que la porta sigui de fusta per harmonitzar amb l’entorn del nucli
antic.
SEGON:
Aprovar les liquidacions de l'Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, i de la taxa municipal per l'atorgament de les llicències
urbanístiques i expedició de documents, a practicar als promotors abans
esmentats, de conformitat amb l’establert a les ordenances fiscals municipals
núm. 3, 5 i 7, respectivament, determinant que a la vista de les obres
realitzades efectivament i dels seu cost real efectiu, l’Ajuntament modificarà si
és el cas, la base imposable i practicarà la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb les llicències
atorgades, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) Les llicències s'atorguen salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podran invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/97, de 29 d'octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries pels
treballs d'alçada.
7)
Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc, ) un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
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9) Els titulars de la llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu
d’obra, en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la
llicència atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a les llicències atorgades, tindrà lloc en
un termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de les llicències es produirà pel transcurs dels terminis
esmentats sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat.
També es produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el
dotze mesos.
5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
CINQUÈ: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal per l'ocupació de la via
pública amb eines i materials de construcció, practicades als promotors
relacionats, de conformitat amb les sol·licituds per ells presentades i
l'ordenança fiscal aplicable.
.-.-.-.-.-.-.-.-

Sol·licitud de llicència urbanística de l’empresa “Endesa Distribución Eléctrica,
SL”, Exp. d’obres núm. 114/2006. ( R/S: 212.055)
L'empresa "Endesa Distribución Eléctrica, SL" ha sol·licitat a l'Ajuntament
l'atorgament de llicència municipal per a l'estesa de 274 m de cable subterrani
0,6/1kV des de C.T. 59191 existent en el carrer 13 fins a caixes de
seccionament a instal·lar i C.G.P a instal·lar en el carrer Doctor Ferran i carrer
Povet de la Plana, afectant el subsòl dels esmentats carrers, a fi d’atendre la
petició de subministrament elèctric de l’INCASOL.
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Segons l'informe emès al respecte pel Tècnic Municipal no és procedent
atorgar la llicència sol·licitada perquè la instal·lació ja està efectuada, el
subministrament d’energia elèctrica realitzat, i per tant, resulta inútil i
inconvenient la nova afectació dels carrers Doctor Ferran i Povet de la Plana
per fer les mateixes instal·lacions.
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa;
Vistos els articles 179 i 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 75 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals i disposicions concordants;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Denegar la llicència urbanística sol·licitada per l'empresa “Endesa
Distribución Eléctrica, SL" per a l'estesa de 274 m de cable subterrani 0,6/1kV
des de C.T. 59191 existent en el carrer 13 fins a caixes de seccionament a
instal·lar i C.G.P a instal·lar en el carrer Doctor Ferran i carrer Povet de la
Plana, afectant el subsòl dels esmentats carrers, a fi d’atendre la petició de
subministrament elèctric de l’INCASOL, perquè es tracta d’una instal·lació ja
efectuada, i per tant, resulta inútil i inconvenient la nova afectació dels carrers
Doctor Ferran i Povet de la Plana per fer les mateixes instal·lacions (Exp.
d’obres 114/06).
SEGON: Notificar el present acord al promotor pel seu coneixement i als
efectes escaients.
Expedients d’obres amb tràmit de proposta de resolució:
Sol·licitud de llicència urbanística del Servei Català de la Salut”,
núm. 127/2006)

Exp. d’obres

El Servei Català de la Salut ha sol·licitat llicència urbanística per ampliar el
Centre d’Atenció Primària de Gandesa, emplaçat a l’av. Joan Perucho, núm.
8, de Gandesa, segons consta a l'expedient d'obres núm. 127/2006.
Vist el projecte i altra documentació tècnica presentada pel promotor, obrant al
corresponent expedient d'obres;
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Vist l'informe emès al respecte pel Tècnic Municipal;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa;
Atès que simultàniament a l'expedient de sol·licitud de llicència urbanística s'ha
de tramitar també l'expedient de sol·licitud de llicència ambiental, tal com
estableixen els articles 76.1 i 77.4 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
tractant-se d'una activitat inclosa a l'annex II.2 del Decret 136/1999, de 18 de
maig, pel qual s'aprova el Reglament General de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental;
Vistos els articles 179 i 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme,
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SEGON: Determinar a l'interessat que:
1: Abans d'establir-hi l'activitat hauran d'obtenir la corresponent llicència
ambiental, donant compliment al que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
de la intervenció integral de l'administració ambiental i al Reglament General
que la desenvolupa, aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de maig.
2:
La resolució definitiva de la petició de llicència urbanística referent al
present expedient d'obres 127/2006, s'efectuarà de forma simultània a la
referent a l'activitat a establir (expedient d’activitat núm. 22/2006).
TERCER: Donar trasllat de la present acord al Servei Català de la Salut, pel
seu coneixement i als efectes escaients, oferint-li un tràmit d'audiència de
quinze (15) dies per a formular les al·legacions que consideri pertinents.
Sol·licitud de llicència urbanística del Departament d’Educació i Universitats de
la Generalitat, Exp. d’obres núm. 90/2006)
El Departament d’educació i Universitats de la Generalitat, Serveis Territorials
a les Terres de l’Ebre, ha sol·licitat llicència urbanística per a la construcció
d’un edifici docent de titularitat pública destinat a Serveis Educatius, a
emplaçar al c. Assís Garrote, núm. 3, de Gandesa, segons consta a l'expedient
d'obres núm. 90/2006.
Vist el projecte i altra documentació tècnica presentada pel promotor, obrant al
corresponent expedient d'obres;
Vist l'informe emès al respecte pel Tècnic Municipal;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa;
Atès que simultàniament a l'expedient de sol·licitud de llicència urbanística s'ha
de tramitar també l'expedient de sol·licitud de llicència ambiental, tal com
estableixen els articles 76.1 i 77.4 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
tractant-se d'una activitat inclosa en el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel
qual s'aprova el Reglament General de desplegament de la Llei 3/1998, de 27
de febrer, de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental;
Vistos els articles 179 i 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 75 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals i disposicions concordants;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
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L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA formular la següent proposta de resolució:
PRIMER: Atorgar al Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat,
Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre, llicència urbanística per a la
construcció d’un edifici docent de titularitat pública destinat a Serveis educatius
per a formació d’adults i formació contínua, a emplaçar al c. Assís Garrote,
núm. 3, de Gandesa, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi, a la legislació urbanística vigent i al projecte tècnic
aportat pel promotor, obrant a l'expedient d'obres núm. 90/2006,
amb la
condició que abans de l’inici de l’obra aporti a l’Ajuntament la documentació
següent:
-Dos exemplars del projecte d’execució de l’obra adequat al nou Codi Tècnic
de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març.
-Full d’assumeix de direcció d’obra per part de Tècnic competent i visat pel
Col·legi Professional corresponent.
-Full d’assumeix de direcció de l’execució material de l’obra, signat per Tècnic
competent i visat pel Col·legi Professional corresponent.
-Qüestionari d’estadística, degudament complimentat.
-Alta de l’IAE de l’empresa contractista que ha d’executar les obres, apte per a
realitzar els treballs al municipi de Gandesa.
SEGON: Determinar a l'interessat que:
1: Abans d'establir-hi l'activitat hauran d'obtenir la corresponent llicència
ambiental, donant compliment al que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
de la intervenció integral de l'administració ambiental i al Reglament General
que la desenvolupa, aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de maig.
2:
La resolució definitiva de la petició de llicència urbanística referent al
present expedient d'obres 127/2006, s'efectuarà de forma simultània a la
referent a l'activitat a establir (expedient d’activitat núm. 27/2006).
TERCER: Donar trasllat de la present acord als interessats, pel seu
coneixement i als efectes escaients, oferint-li un tràmit d'audiència de quinze
(15) dies per a formular les al·legacions que consideri pertinents.
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Sol·licituds de llicència de segregació:
-Sol·licitud de l'empresa "FEGESPA, SL",
Expedient d'obres núm. 131/2006.-

de llicència de segregació.

L'empresa "FEGESPA, SL", amb CIF núm. B-42235159 ha sol·licitat a
l'Ajuntament llicència urbanística per a segregar una porció de terreny d'una
finca urbana emplaçada al c. Ramón Berenguer IV, núm. 37, per a agregar-la
posteriorment a una altra finca urbana emplaçada al núm. 31 del mateix carrer.
La finca objecte de segregació,
amb referència cadastral núm.
4978516BF8447H0001SE, té una superfície global de 1.417,34 m2 segons
documentació tècnica aportada pel promotor (1.536 m2 segons cadastre) i està
qualificada per les Normes Subsidiàries de Planejament com a sòl urbà, Clau
2B, Zona d'ordenació de cases en filera amb pati d'illa.
D'altra part, la finca a la qual se li ha d'agregar la porció de terreny segregat,
està emplaçada al c. Ramón Berenguer IV, 31, referència cadastral núm.
4978519BF8447H0001HE, té actualment una superfície global de 1.073,33
m2, segons documentació tècnica aportada pel promotor (1.118 m2 segons
cadastre), i està també qualificada com a sòl urbà, Clau 2B, Zona d'ordenació
de cases en filera amb pati d'illa.
Fet avinent l'informe emès al respecte pel Tècnic Municipal i per Secretaria,
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament i en aquesta
zona estableixen que la parcel·la mínima és de 120 m2;
Vistos els articles 179 i 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 79 a 81 i 89 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals i disposicions concordants;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a l'empresa "FEGESPA, SL", amb CIF B-42235159,
llicència urbanística per a segregar una porció de terreny de 913,67 m2 de
superfície d'una finca urbana emplaçada al carrer Ramón Berenguer IV, núm.
37 de Gandesa i agrupar-la posteriorment a la finca urbana emplaçada al núm.
31 del mateix carrer, en els termes següents:
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-Finca objecte de segregació:
Emplaçament: C. Ramón Berenguer IV, núm. 37
Superfície : 1.417,34 m2
Qualificació urbanística: Sòl urbà, Clau 2B.
Segregació:
-Parcel·la 1: Parcel·la nova sorgida de la segregació de la finca matriu.
Superfície: 913,67 m2
Qualificació urbanística: Sòl urbà, Clau 2B.
-Parcel·la 2. Constitueix la resta de la finca matriu.
Superfície: 503,67 m2
Qualificació urbanística: Sol urbà, Clau 2B
Agregació:
-La parcel·la 1 de 913,67 m2 s'agrega a la finca urbana emplaçada al c.
Ramón Berenguer IV, núm. 31, de 1.073,33 m2 de superfície.
La superfície total de la finca, després de l'agregació serà de 1.987,00 m2.
Qualificació urbanística: Sol urbà Clau 2B.

Finques resultants després de la segregació i agrupació:
-Finca 1:
-Emplaçament: C. Ramón Berenguer IV, núm. 37, de Gandesa.
-Referència Cadastral: 4978516BF8447H0001SE.
-Superfície: 503,67 m2.
-Qualificació urbanística: Sòl urbà, Clau 2B, Zona d'ordenació de cases en
filera amb pati d'illa.
-Afectació:
Aquesta finca està afectada per una nova alienació de carrer
segons estableixen les Normes Subsidiàries de Planejament, segons annex 1
de la present llicència.
-Confrontants:
Al fons: Finca 2, c. Ramón Berenguer IV 31 i c. Doctor Ferran, 1
A la dreta: C. Doctor Ferran
A l'esquerra: Finca 2, C. Ramón Berenguer IV 31, i c. Ramón Berenguer
IV, 35.
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Finca 2:
-Emplaçament: C. Ramón Berenguer IV, núm. 31, de Gandesa.
-Referència Cadastral: 4978519BF8447H0001HE.
-Superfície: 1.987,00 m2.
-Qualificació urbanística: Sòl urbà, Clau 2B, Zona d'ordenació de cases en
filera amb pati d'illa.
-Confrontants:
Al fons: c. Mare de Déu de la Fontcalda, 6 i c. Doctor Ferran, 15
A la dreta: Finca 1, c. Ramón Berenguer IV 37 i c. Doctor Ferran, de l'1 al
13.
A l'esquerra: c. Ramón Berenguer IV 29, c. Mare de Déu de la Fontcalda,
2 i carrer Mare de Déu de la Fontcalda.
SEGON: Determinar que les noves parcel·les formades es regiran pel que fa a
les condicions d'edificació, usos i ordenació, per les Normes Subsidiàries de
Planejament de Gandesa.
TERCER: Determinar tanmateix, que la present llicència s'atorga salvat el dret
de propietat i sens perjudici de tercers i no podrà invocar-se per a excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què puguin incórrer els seus titulars
en l'exercici de les activitats a la que la mateixa es refereix.
QUART:
Aprovar la liquidació de taxes municipals devengades per
l'atorgament de la llicència urbanística de referència, de conformitat amb les
ordenances fiscals aplicables.
Sol·licitud de llicència de segregació de l'empresa "Bofarull&Associats,
Assessors, SL". Exp. 146/2006.
L'empresa "Bofarull&Associats, Assessors, SL" ha sol·licitat a l'Ajuntament
llicència urbanística per a segregar una porció de terreny de 508,20 m2 de
superfície d'una finca urbana emplaçada a la Unitat d'Actuació núm. 4 de les
NSSP de Gandesa, identificada en el projecte de reparcel·lació com a F01,
de 1.846,99 m2 de superfície, segons consta a l'expedient d'obres núm.
146/2006.
La finca objecte de segregació consta inscrita en el Registre de la Propietat de
Gandesa, Tomo 694, Llibre 72, Foli 94, Finca 5923, Inscripció 1ª, i inclou les
parcel·les A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10 i A-11.
Segons les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa, la finca objecte
de segregació està qualificada com a sòl urbà, dins de la Unitat d'Actuació
núm. 4, en Zona d'Ordenació de cases en filera 2 A en illa oberta.
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La nova finca que es vol formar, de 508,20 m2 de superfície, estaria
integrada per les parcel·les A-6, A-7 i A-8, i reuneix la superfície mínima
establerta a les Normes, modificades puntualment en l'àmbit de la UA-4, que
fixa la parcel·la mínima per a edificar en 120 m2 i l'amplada mínima de la
façana en 6 m.
Per altra part, l'Ajuntament, en sessió de data 13 de desembre de 2005, va
aprovar la modificació puntual del projecte de reparcel·lació de la Unitat
d'Actuació núm. 4 de les NSSP, consistent bàsicament en eliminar el nombre
màxim d'habitatges fixat en les dades urbanístiques (punt 7è. del projecte de
reparcel·lació),
permetre l'habitatge unifamiliar en la parcel·la mínima
establerta a l'article 144.3 de les NSSP, de 120 m2 de superfície i 6 metres
de façana, fixar la superfície útil de l'habitatge mínim en 60 m2, no admetentse habitatges de superfície inferior a 60 m2, i sent obligatòria la previsió d'una
plaça d'aparcament per habitatge.
Fet avinent l'informe emès al respecte pel Tècnic Municipal i per Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa;
Vistos els articles 179 i 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 79 a 81 del Decret
179/1993, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals i disposicions concordants;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a l'empresa "Bofarull&Associats, Assessors, SL", amb CIF
B-43762780, llicència urbanística per a segregar una porció de terreny d'una
finca urbana emplaçada a la Unitat d'Actuació núm. 4 de les NSSP de
Gandesa, identificada en el projecte de reparcel·lació de la UA-4 com a finca
F-01, de 1.846,99 m2 de superfície, en els termes següents:
-Finca F01-1:

nova finca formada per segregació de la finca F01.

Superfície: 508,20 m2.
Qualificació urbanística: Sòl urbà, inclòs dins la Unitat d'Actuació núm. 4,
Zona d'ordenació de cases en filera, clau 2-A en illa oberta.
Emplaçament: Carrer Manel Bardí Gil, parcel·les A-6, A-7 i A-8.
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Confrontants:
Nord:
Est:
Oest:
Sud:

Carrer Manel Bardí Gil
Carrer 12
Amb resta finca matriu F01, parcel·les A-5, A-4 i part d'A-3.
Amb resta finca matriu F01, parcel·les A-11, A-10 i A-9.

-Finca F01: és la resta de la finca matriu:
Superfície: 1.338,79 m2.
Qualificació urbanística: Sòl urbà, inclòs dins la Unitat d'Actuació núm. 4,
Zona d'ordenació de cases en filera, clau 2-A en illa oberta.
Emplaçament: F-01 del projecte de reparcel·lació de la UA-4.
Confrontants:
Nord: Amb carrer Manel Bardí Gil i Finca F01-1.
Est: Amb carrer 12, finca F01-1 i parcel·la A-6.
Oest: Amb carrer 11.
Sud: Amb carrer Pau Casals.
SEGON: Determinar que les noves parcel·les formades es regiran pel que fa a
les condicions d'edificació, usos i ordenació, per l'article 144 de les Normes
Subsidiàries de Planejament de Gandesa i resta de normativa aplicable.
TERCER: Determinar tanmateix, que la present llicència s'atorga salvat el dret
de propietat i sens perjudici de tercers i no podrà invocar-se per a excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què puguin incórrer els seus titulars
en l'exercici de les activitats a la que la mateixa es refereix.
QUART: Aprovar la liquidació de les taxes municipals devengades per
l'atorgament de la llicència urbanística de referència, de conformitat amb les
ordenances fiscals aplicables.
-Sol·licitud de la Sra. Lluïsa Escudé March,
Expedient d'obres núm. 142/2006.-

de llicència de segregació.

La Sra. Lluïsa Escudé March ha sol·licitat a l'Ajuntament llicència urbanística
per a segregar una finca emplaçada al carrer 14, s/núm. de Gandesa, de
605,00 m2 de superfície, formant dues noves parcel·les i separant la part del
terreny que constituirà vial públic.
Segons l'informe emès al respecte pel Tècnic Municipal, el terreny objecte de
segregació està qualificat per les Normes Subsidiàries de Planejament com a
sòl urbà,
inclòs dins de la Unitat d'Actuació núm. 2, Zona d'ordenació
residencial oberta, clau 3-A, sent la parcel·la mitja de 500 m2.
Fet avinent l'informe emès al respecte pel Tècnic Municipal i per Secretaria;
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Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa;
Vistos els articles 179 i 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 79 a 81 i 89 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals i disposicions concordants;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Sra. Lluïsa Escudé March, llicència urbanística per a
segregar una finca urbana emplaçada al carrer 14, s/núm. de Gandesa, de
605,00 m2 de superfície, formant dues noves parcel·les i separant la part de la
finca que constituirà vial públic, en els termes següents:
-Parcel·la 1:
Superfície: 206,14 m2.
Qualificació urbanística: Sòl urbà inclòs dins de la Unitat d'Actuació núm. 2.
Clau 3 A, Zona d'ordenació residencial oberta.
Emplaçament: carrer catorze, núm. 1
Confrontants:
Dreta: Parcel·la 2, c. catorze, núm. 3
Esquerra: Camí dels Perdigons
Fons: Finca Av. Franquet, núm. 64
-Parcel·la 2:
Superfície: 204,96 m2.
Qualificació urbanística: Sòl urbà inclòs dins de la Unitat d'Actuació núm. 2.
Clau 3 A, Zona d'ordenació residencial oberta.
Emplaçament: carrer catorze, núm. 3
Confrontants:
Dreta: Finques Av. Franquet, núm. 68 i 70
Fons: Finques Av. Franquet, núm. 68 i 70
Esquerra: Parcel·la 1, c. catorze, núm. 1
-Parcel·la 3: Vial
Superfície: 193,90 m2
Qualificació urbanística: Vial públic
Denominació:
carrer
catorze,
Planejament de Gandesa.
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segons les Normes Subsidiàries de

SEGON: Determinar que les noves parcel·les formades es regiran pel que fa a
les condicions d'edificació, usos i ordenació, per les Normes Subsidiàries de
Planejament de Gandesa.
TERCER: Determinar tanmateix, que la present llicència s'atorga salvat el dret
de propietat i sens perjudici de tercers i no podrà invocar-se per a excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què puguin incórrer els seus titulars
en l'exercici de les activitats a la que la mateixa es refereix.
QUART:
Aprovar la liquidació de taxes municipals devengades per
l'atorgament de la llicència urbanística de referència, de conformitat amb les
ordenances fiscals aplicables.
Sol.licituds de pròrroga de la vigència de llicències urbanístiques:
Sol·licitud del Sr. Vicent Amades Subirats, de pròrroga de la llicència
urbanística atorgada (Exp. d’obres 125/06).
Per acord de data 31 d’agost de 2005, l'Ajuntament Ple va atorgar al Sr.
Vicent Amades Subirats, llicència municipal per a realitzar obres consistents en
la construcció d’un magatzem agrícola d’una planta, de 30,00 m2 de superfície
construïda, a emplaçar a la finca ubicada a les parcel·les 199 i 200 del polígon
18, del TM de Gandesa, de conformitat amb l'expedient d'obres núm.
145/2005, amb plena subjecció a la legislació urbanística i a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi.
En data 8 de setembre de 2006, el titular de la llicència urbanística ha sol·licitat
a l'Ajuntament l'atorgament d'una pròrroga al termini establert a la llicència per
iniciar les obres perquè per motius aliens a la seva voluntat encara no les ha
pogut iniciar.
L'article 23.1 de les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa estableix
que les llicències caduquen als dotze mesos del seu atorgament si no s'han
iniciat les obres o activitats autoritzades. Esgotat aquest termini, s'haurà de
sol·licitar de nou la llicència.
L'article 181.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'Urbanisme, estableix que els titulars d'una llicència
urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament
com del termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la
meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada
abans d'exhaurir-se els terminis establerts.
Per altra part, la possibilitat de sol·licitar pròrroga de la vigència de la llicència
també es determinava al mateix text de la llicència urbanística atorgada a
l'interessat per acord plenari de data 31 d’agost de 2005.
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Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar la petició del Sr. Vicent Amades Subirats i prorrogar per sis
(6) mesos més, i fins el dia 1 de març de 2007, el termini per a iniciar les
obres emparades en la llicència urbanística atorgada a l'interessat per acord
de l'Ajuntament Ple de data 31 d’agost de 2005,
per a la construcció d’un
magatzem agrícola d’una planta, de 30,00 m2 de superfície construïda, a
emplaçar a la finca ubicada a les parcel·les 199 i 200 del polígon 18, TM de
Gandesa, de conformitat amb l'expedient d'obres núm. 145/2005, amb plena
subjecció a la legislació urbanística i a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi.
SEGON: Determinar que:
1. La vigència de la llicència s'extingirà definitivament el dia 1 de març de
2008.
2. Un cop exhaurit aquest termini s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
3.
L'obra haurà d'ajustar-se a les condicions imposades a la llicència
urbanística objecte de pròrroga.
TERCER: Aprovar la liquidació de la taxa municipal devengada per la pròrroga
atorgada.
Sol·licitud de l’empresa “Aceites y Grasas 2000, SL”, de pròrroga de la llicència
urbanística atorgada.
Per acord de data 10 de juny de 2004, la Junta de Govern Local va atorgar a
l’empresa “Aceites y Grasas 2000, SL”, llicència urbanística per a realitzar
obres consistents en la construcció d'un edifici plurifamiliar a la pl. de l’Església,
núm. 12 de Gandesa, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi, a la legislació urbanística vigent i al projecte tècnic
aportat pel promotor, obrant a l'expedient d'obres núm. 10/2004, condicionada
al compliment de les determinacions establertes a la mateixa llicència.
En data 25.10.2006, el titular de la llicència urbanística ha sol·licitat a
l'Ajuntament l'atorgament d'una pròrroga de la vigència de la llicència
esmentada, perquè les obres estan actualment en fase d'execució i no han
finalitzat.
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L'article 23.2 de les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa estableix
que les obres emparades en una llicència urbanística han de ser acabades en
el termini de dos anys, prorrogable per un altre. Esgotats aquests terminis,
s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
L'article 181.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'Urbanisme, estableix que els titulars d'una llicència
urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament
com del termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la
meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada
abans d'exhaurir-se els terminis establerts.
Per altra part, la possibilitat de sol·licitar pròrroga de la vigència de la llicència
per un any més també es determinava al mateix text de la llicència urbanística
atorgada a l'interessat, en la qual es feia constar que l'acabament de les obres
havia de tenir lloc en el termini màxim de dos anys, prorrogable per un altre.
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Prorrogar per un any més, fins el dia 9 de juny de 2007, la
llicència urbanística atorgada a l’empresa “Aceites y Grasas 2000, SL”, segons
acord de la Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2004, per a realitzar
la construcció d'un edifici plurifamiliar, a la pl. de l’Església, núm. 12, de
Gandesa, segons consta a l'expedient d'obres núm. 10/2004.
SEGON: Determinar que:
1. La vigència de la llicència s'extingirà definitivament el dia 9 de juny de 2007.
2. Un cop exhaurit aquest termini s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
3.
L'obra haurà d'ajustar-se a les condicions imposades a la llicència
urbanística objecte de pròrroga.
TERCER: Aprovar la liquidació de la taxa municipal devengada per la pròrroga
atorgada.
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Ratificació de resolucions de l'Alcaldia, d'atorgament de llicències
urbanístiques:
A petició del Sr. Alcalde, l'Ajuntament Ple va acordar per unanimitat, ratificar
les resolucions de l'Alcaldia-Presidència d'atorgament de les llicències
urbanístiques següents:
_______________________________________________________________
Exp. d'obres
Titular
Tipus d'obra
Emplaçament
_______________________________________________________________
111/2006
135/2006
147/2006

Ma D. Prades Ceuma
Carme Jornet Riera
G. Ruana Pegueroles

Restauració façana edifici
Aïllament de balcons
Llicència primera ocupació

Av. València, 12
C. Costumà, 10
Pla d’en Senyor,13

_______________________________________________________________

Sol·licituds d'autorització per a connectar a la xarxa d'abastament d'aigua.
Vistes les peticions efectuades pels promotors que tot seguit s'esmenten, per a
connectar a la xarxa d'abastament d'aigua potable pels immobles emplaçats al
lloc que així mateix es relacionen;
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
A)
1. Estimar la petició efectuada per la Sra. Ofelia Benavent Pallarès i atorgar-li
autorització per a connectar a la xarxa d'abastament d'aigua potable l’edifici
emplaçat al c. Doctor Ferran, núm. 20, de Gandesa, segons l'expedient
d'obres núm. 128/2006.
2.
Estimar la petició efectuada per la Sra. Ma. Carmen Ferrer Escoda i
atorgar-li autorització per a connectar a la xarxa d'abastament d'aigua potable
l'edifici emplaçat al c. Santa Anna, núm. 15 de Gandesa, segons l'expedient
d'obres núm. 129/2006.
3. Estimar la petició efectuada pel Sr. Javier Lleti Marco i atorgar-li autorització
per a connectar a la xarxa d'abastament d'aigua potable la parcel·la 23 de la
Urbanització Povet de la Plana de Gandesa, segons l'expedient d'obres núm.
141/2006.
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4. Estimar la petició efectuada per la Sra. Magda Mañà Serres i atorgar-li
autorització per a connectar a la xarxa d'abastament d'aigua potable l'edifici
emplaçat al c. Vilalba, núm. 2, de Gandesa, segons l'expedient d'obres núm.
145/2006.
5. Estimar la petició efectuada pel Sr. José Lorenzo Diego Blanco i atorgar-li
autorització per a connectar a la xarxa d'abastament d'aigua potable la parcel·la
5 de la Urbanització del Povet de la Plana de Gandesa, segons l'expedient
d'obres núm. 148/2006.
6. Estimar la petició efectuada pel Sr. Francisco Javier Escarihuela Prades i
atorgar-li autorització per a connectar a la xarxa d'abastament d'aigua potable
l’edifici emplaçat al c. Vilalba, núm. 50, baixos, de Gandesa, segons
l'expedient d'obres núm. 156/2006.
7. Estimar la petició efectuada pel Sr. José Creixenti Granje i atorgar-li
autorització per a connectar a la xarxa d'abastament d'aigua potable l’edifici
emplaçat al c. Doctor Ferran, núm. 5 de Gandesa, segons l'expedient
d'obres núm. 165/2006.
B) Determinar que les llicències s'atorguen condicionades al compliment de les
següents determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar, aniran a càrrec dels peticionaris.
-Els promotors hauran de deixar en bon estat el paviment del carrer i les
voreres.
SEGON: Determinar tanmateix, que les llicències s'entenen atorgades salvat
el dret de propietat i sense perjudici del de tercers i no podran ser invocades
per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut
incórrer els beneficiaris en l'exercici de llurs activitats.
TERCER: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els promotors
abans esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l'ordenança fiscal aplicable.
´
.-.-.-.-.
Tanmateix, l’Ajuntament Ple, acordà, amb l’abstenció del Regidor Sr. Ramón
Lluís Vidal:
PRIMER: Estimar la petició efectuada pel Sr. Ramón Lluís Vidal i atorgar-li
autorització per a connectar a la xarxa d’abastament d’aigua potable la parcel·la
núm. 33 situada al c. 2 de la Urbanització Povet de la Plana de Gandesa,
segons l’expedient d’obres núm. 140/2006, condicionada al compliment de les
següents determinacions:
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-Les obres a realitzar i el material a emprar, aniran a càrrec del peticionari.
-El promotor haurà de deixar en bon estat el paviment del carrer i les voreres.
SEGON:
Determinar que la llicència s’entén atorgada salvat el dret de
propietat i sens perjudici del de tercer i no podrà ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil i penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l’exercici de llurs activitats.
TERCER:
Aprovar la liquidació de la taxa municipal devengada per
l’autorització atorgada, segons l’ordenança fiscal aplicable.

Sol·licituds d'autorització per a connectar a la xarxa municipal de
clavegueram.
Vistes les peticions efectuades pels promotors que tot seguit s'esmenten, per a
connectar a la xarxa municipal de clavegueram pels immobles emplaçats en els
llocs que així mateix es relacionen;
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
A)
1. Estimar la petició efectuada per la Sra. Ofelia Benavent Pallarès i atorgar-li
autorització per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram per l'immoble
emplaçat al c. Doctor Ferran, núm. 20, de Gandesa, segons expedient d'obres
núm. 128/2006.
2.
Estimar la petició efectuada pel Sr. Javier Lleti Marco i atorgar-li
autorització per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram la parcel·la
núm. 23 de la Urbanització Povet de la Plana, de Gandesa, segons l'expedient
d'obres núm. 141/2006.
3. Estimar la petició efectuada per la Sra. Magda Mañà Serres i atorgar-li
autorització per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram per l’immoble
emplaçat al c. Vilalba, núm. 2, de Gandesa, segons l'expedient d'obres núm.
145/2006.
4. Estimar la petició efectuada pel Sr. José Lorenzo Diego Blanco i atorgar-li
autorització per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram la parcel·la
núm. 5 de la Urbanització del Povet de la Plana de Gandesa, segons
expedient d'obres núm. 148/2006.
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5. Estimar la petició efectuada pel Sr. Francisco Javier Escarihuela Prades i
atorgar-li autorització per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram per
l’immoble emplaçat al c. Vilalba, núm. 50, baixos, de Gandesa, segons
l'expedient d'obres núm. 156/2006.
6. Estimar la petició efectuada pel Sr. José Creixenti Granje i atorgar-li
autorització per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram per l’immoble
emplaçat al c. Doctor Ferran, núm. 5, de Gandesa, segons l'expedient d'obres
núm. 165/2006.
B) Determinar que les llicències s'atorguen condicionades al compliment de les
següents determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar, aniran a càrrec dels peticionaris.
-Els promotors hauran de deixar en bon estat el paviment del carrer i les
voreres.
SEGON: Determinar tanmateix, que les llicències s'entenen atorgades salvat
el dret de propietat i sense perjudici del de tercers i no podran ser invocades
per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut
incórrer els beneficiaris en l'exercici de llurs activitats.
TERCER: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els promotors
abans esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l'ordenança fiscal aplicable.

.-.-.-.-.
Tanmateix, l’Ajuntament Ple, acordà, amb l’abstenció del Regidor Sr. Ramón
Lluís Vidal:
PRIMER: Estimar la petició efectuada pel Sr. Ramón Lluís Vidal i atorgar-li
autortizació per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram la parcel·la
núm. 33 del c/ 2 de la Urbanització Povet de la Plana de Gandesa, segons
l’expedient d’obres núm. 140/2006, condicionada al compliment de les
següents determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar, aniran a càrrec del peticionari.
-El promotor haurà de deixar en bon estat el paviment del carrer i les voreres.
SEGON:
Determinar que la llicència s’entén atorgada salvat el dret de
propietat i sens perjudici del de tercer i no podrà ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil i penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l’exercici de llurs activitats.
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TERCER:
Aprovar la liquidació de la taxa municipal devengada per
l’autorització atorgada, segons l’ordenança fiscal aplicable.
Sol·licituds de canvi de titularitat d'escomeses d'aigua.
Vistes les peticions efectuades pels senyors que tot seguit s'esmenten, per a
canviar la titularitat del dret d'escomesa a la xarxa d'abastament d'aigua dels
immobles que així mateix es relacionen, a fi que constin al seu nom;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Estimar la petició del Sr. Jaume Solé Altadill i atorgar-li autorització per a
què consti al seu nom el dret d’escomesa a la xarxa d’abastament
d’aigua potable de l’edifici emplaçat al c. Baronessa de Purroi, núm. 16,
de Gandesa (Exp. 155/06).
2. Estimar la petició del Sr. Fernando Monforte Garrido i atorgar-li
autorització per a què consti al seu nom el dret d’escomesa a la xarxa
d’abastament d’aigua potable de l’edifici emplaçat al c. la Rosa, núm. 7,
de Gandesa (Exp. 158/06).
3. Estimar la petició de la Sra. Noelia Fernández Martínez i atorgar-li
autorització per a què consti al seu nom el dret d’escomesa a la xarxa
d’abastament d’aigua potable de l’edifici emplaçat a l’av. València, núm.
30, de Gandesa (Exp. 159/06).
4. Estimar la petició de la Sra. Petronila Hornos Romero i atorgar-li
autorització per a què consti al seu nom el dret d’escomesa a la xarxa
d’abastament d’aigua potable de l’edifici emplaçat al c. Sant Miquel,
núm. 36, de Gandesa (Exp. 160/06).
5. Estimar la petició del Sr. David Biendicho Solans i atorgar-li autorització
per a què consti al seu nom el dret d’escomesa a la xarxa d’abastament
d’aigua potable del pis emplaçat al c. Bassa d’en Gaire, núm. 1, 3er.
2a. de Gandesa (Exp. 162/06).
6. Estimar la petició de l’empresa “Emijoaq, SL” i atorgar-li autorització per
a què consti al seu nom el dret d’escomesa a la xarxa d’abastament
d’aigua potable de l’edifici emplaçat al c. Sant Miquel, núm. 38, de
Gandesa (Exp. 168/06).
7. Estimar la petició de l’empresa “Emijoaq, SL” i atorgar-li autorització per
a què consti al seu nom el dret d’escomesa a la xarxa d’abastament
d’aigua potable de l’edifici emplaçat al c. d’Horta, núm. 11, de
Gandesa (Exp. 169/06).
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SEGON: Determinar que les llicències s'entenen atorgades salvat el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no podran ser invocades per excloure
o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de llurs activitats.
TERCER: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els promotors
abans esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l'ordenança fiscal aplicable.
12) Aprovació inicial si s’escau, del Pla Especial de la parcel·la núm.
3 del Polígon Industrial “la Plana”.
L’empresa “Terralta Recycling, S.A.” ha sol·licitat a l’Ajuntament l’aprovació
d’un Pla Especial de la parcel·la 3 del Polígon Industrial “la Plana” que té per
objecte definir una compartimentació de la nau industrial ubicada a la mateixa
parcel·la, per tal que aquesta nau pugui ser destinada a diferents activitats.
L’interessada ha aportat el document tècnic del pla especial objecte de
consideració, redactat per l’enginyer industrial Sr. David Elías Anglès.
Fet avinent l’informe emès al respecte pel Tècnic Municipal;
Vistos els articles 67, 83.3 i 83.4 del Decret Legi
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Assumptes de Governació:
13) Aprovació provisional si s’escau,
l’Ordenança Municipal de Circulació.

de la modificació de

El Sr. Alcalde va exposar que segons la proposta de BASE, s’haurien de
modificar els imports consignats en l’Ordenança Municipal de Circulació, de
forma que els imports de la reducció restin substituïts pel percentatge
corresponent al 30 per 100 de la base. Va dir que d’aquesta forma es facilitaria
la gestió recaptatòria de les sancions pagades de forma immediata.
Efectuades les oportunes deliberacions,
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb el vot en contra del Regidor Sr. Pere
Joan Bové Vallespí (Grup Municipal CiU):
-Elaborar una proposta de modificació de l’OMC en els termes proposats per
BASE.
14) Aprovació definitiva si s’escau, de la imposició i ordenació de
contribucions especials per les obres d’urbanització de l’avi.
Catalunya, 2a. fase.
En sessió extraordinària de data 11 de maig de 2006, l’Ajuntament Ple va
aprovar provisionalment la imposició i ordenació de contribucions especials per
les obres d’urbanització de l’av. Catalunya, 2a fase, en els termes següents:
-Cost de l’obra, segons projecte tècnic aprovat:...............160.289,73€
-Ajuts i subvencions:............................................................95.408,00€
-Cost que suporta l’Ajuntament:...........................................64.881,73€
-Import a recaptar en concepte
de contribucions especials:..................................................38.022,89€
(equivalent al 58,60 per 100 del cost que suporta l’Ajuntament)
-Mòdul de repartiment: metres lineals de façana.
-Subjectes passius:
Els propietaris dels immobles afectats per les obres,
segons relació obrant a l’expedient.
L’acord es va sotmetre a informació pública durant un termini de trenta dies,
mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
núm. 205 de data 5.9.2006 i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial,
respectivament.
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Tanmateix, l’acord es va notificar a cadascun dels subjectes passius que
consten com a titulars d’immobles afectats per les obres esmentades, a fi que
durant un termini de trenta dies poguessin examinar l’expedient i presentar
davant del Ple de la Corporació Municipal les reclamacions que consideressin
oportunes.
Dins del tràmit d’informació pública, la Sra. Joana Jornet Tomàs, va presentar
a l’Ajuntament un escrit en data 18.09.06, en el qual bàsicament exposa que
l’Ajuntament havia iniciat les obres abans d’informar correctament als veïns
afectats, que s’oposa al pagament de la part que li correspon, (av. Catalunya,
37), perquè la vorera ja estava feta i pagada pel seu pare, Sr. Joaquin Jornet
Escudé i també totes les connexions a les xarxes. Sol·licita l’interessada que
no se li passi cap rebut per pagar les contribucions especials, ja que diu, no
s’han seguit les formes i normes adients.
L’article 28 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, determina que
constitueix el fet imposable de les contribucions especials l’obtenció per part del
subjecte passiu d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns com a
conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació
de serveis públics de caràcter local per les entitats respectives.
Per altra part, l’article 29 del mateix precepte legal, estableix que tenen la
consideració d’obres i serveis locals, entre d’altres, aquells que realitzin les
entitats locals dins de l’àmbit de llurs competències, per a complir els objectius
que tenen atribuïts legalment.
Tanmateix, l’article 30.2a) del mateix text legal, diu que els subjectes passius
de les contribucions especials imposades per la realització d’obres o
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En aquest sentit,
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l’actuació descrita comporta l’obtenció per part dels

L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Desestimar la reclamació presentada per la Sra. Joana Jornet
Tomàs, en relació a les contribucions especials imposades per l’Ajuntament
per les obres d’urbanització de l’av. Catalunya, 2a. fase, de Gandesa, per
considerar-la improcedent, atès que els propietaris de l’immoble ubicat al
núm. 37 de l’av. Catalunya resulten especialment beneficiats per la realització
de l’actuació descrita, constituïnt-se clarament la relació de fet imposable,
subjecte passiu i obligació de pagament, i alhora, perquè l’Ajuntament ha
seguit el procediment legalment establert en la imposició i ordenació de les
contribucions especials objecte de reclamació.
SEGON: Notificar el present acord a l’interessada per al seu coneixement i als
efectes escaients.
.-.-.-.-.
Tanmateix, l’Ajuntament Ple, acorda amb el vot en contra del Grup Municipal
CiU:
PRIMER: Elevar a definitiu l’acord plenari de data 11 de maig de 2006,
respecte la imposició i ordenació de contribucions per les obres d’urbanització
de l’av. Catalunya, 2a. fase a Gandesa.
SEGON: Publicar un extracte del present acord en el Butlletí Oficial de la
Província i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament, i
donar-ne trasllat als subjectes passius que es practiquin les liquidacions
tributàries definitives.
15) Aprovació inicial si s’escau, de la imposició i ordenació de
contribucions especials per les obres “Remodelació de diversos
carrers al nucli antic de Gandesa”.
El Sr. Alcalde va exposar que s'havien d'iniciar les obres de “Remodelació de
diversos carrers al nucli antic de Gandesa”. Va dir que segons s'havia establert
en el Pla de Finançament de les Inversions del Pressupost Municipal vigent,
proposava imposar contribucions especials per a finançar l'obra esmentada, en
els termes següents:
-Cost de l'obra:

52

153.262,00€

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

0,00€
153.262,00€
37.877,00€

-Mòdul de repartiment: Metres lineals de façana
-Percentatge que representa l'import a recaptar en concepte de CCEE respecte
el cost de l'obra que suporta l'Ajuntament, un cop deduïts els ajuts i les
subvencions atorgades:
24,71%
El Sr. Alcalde va oferir la paraula als Srs. Regidors, obrint el torn de debat de
la proposta presentada.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Fet avinent l'informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció;
Vistos els articles 22.2e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, 15 a 19 i 28 a 37 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l'abstenció de la Regidora Municipal Sra.
Laura Galano Roqueta i el vot en contra dels Regidors Srs. Pere Joan Bové
Vallespí, Carlos Luz Muñoz i Diego Domènech Escudé (Grup Municipal CiU):
PRIMER: Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de contribucions
per les obres de “Remodelació de diversos carrers del nucli antic de Gandesa”,
en els termes següents:
-Cost de l'obra, segons projecte tècnic aprovat:
-Ajuts i subvencions:
-Cost que suporta l'Ajuntament:

153.262,00€
0,00€
153.262,00€

-Import a recaptar en concepte
de contribucions especials:
37.877,00€
(Equivalent al 24,71 per 100 del cost que suporta l'Ajuntament).
-Mòdul de repartiment: Metres lineals de façana.
-Subjectes passius: Els propietaris dels immobles afectats per les obres,
segons relació obrant a l'expedient.

53

SEGON: Determinar que de conformitat amb el que estableix l'article 31.3 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el cost de l'obra té caràcter de mera
previsió, si el cost real fos superior al previst, es tindrà en consideració aqueix
darrer a efectes de calcular les quotes corresponents a les contribucions
especials.
TERCER: Sotmetre el present acord a informació pública durant un termini de
trenta dies, durant el qual els interessats podran examinar l'expedient a la
Secretaria Municipal i presentar les reclamacions que considerin oportunes
davant del Ple de la Corporació.
QUART: Determinar que durant el període d'exposició pública de l'acord, els
propietaris o titulars afectats per la realització de les obres, podran constituir-se
en associacions administratives de contribuents, sempre que l'acord s'adopti
per la majoria absoluta dels afectats i que representin els dos terços de les
quotes que han de satisfer-se.
CINQUÈ: Determinar tanmateix,
que un cop transcorregut el tràmit
d'informació pública, si no s'ha presentat cap tipus de reclamació o al·legació,
l'acord plenari fins aleshores provisional esdevindrà adoptat amb caràcter
definitiu.
16) Sol·licitud del Sr. M. Puey Salvadó, d’immatriculació al Registre de
la Propietat de Gandesa de la finca rústica ubicada al Polígon 17,
Parcel·la 8, TM de Gandesa, tocant la Forest Comuns CUP26.
El Sr. Miquel Puey Salvadó va sol·licitar la immatriculació de la finca rústica
ubicada al Polígon 17, Parcel·la 8, TM de Gandesa, de 4,9733 Ha, amb una
edificació interior de 95,78 m2. La finca esmentada confronta amb la Forest
Comuns, CUP 26, Partida Fontcalda, inscrita a l’Inventari de Béns Municipals,
inclosa a un Pla d’Espais d’Interès Natural.
De conformitat amb el que estableix l’article 211.1 del Decret 136/1988, de 17
d’octubre, l’Ajuntament es va oposar a què es portés a terme la immatriculació
de la finca no inscrita a nom del Sr. Puey, en quan aquest tràmit pogués
afectar o minorar la finca de la Forest Comuns CUP 26, de la qual n’és
propietària l’Administració Municipal.
En data 2.11.05, l’Ajuntament va sol·licitar informe al respecte al Departament
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el qual es va
trametre en data 24.03.2006.
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En les conclusions de l’informe de la Generalitat, es determina que s’informa
desfavorablement la immatriculació de la totalitat de la parcel·la 8 del polígon
17, ja que aquesta parcel·la inclou terrenys forestals inclosos a la forest
catalogada Comuns CUP 26, propietat de l’Ajuntament. No obstant això,
s’informa favorablement la immatriculació de la part agrícola de la finca
treballada o amb signes evidents de conreu recent (2,6540 Ha), així com de
l’edificació existent, sempre que s’emeti informe favorable també per part de
l’Ajuntament, com a entitat propietària de la forest catalogada.
Vista la documentació obrant a l’expedient i efectuades les oportunes
deliberacions al respecte;
De conformitat amb el que estableixen els articles 93 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:
Informar favorablement la immatriculació de la part agrícola
treballada i/o amb signes evidents de conreu recent (2,6540 Ha.), així com de
l’edificació existent, de la finca rústica ubicada a la parcel·la 8, polígon 17, TM
de Gandesa, de la qual n’és titular el Sr. Miquel Puey Salvadó, amb plena
subjecció a l’informe emès al respecte pel Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
SEGON: Donar trasllat del present acord a l’interessat i al Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, per al seu coneixement i als
efectes escaients.
17) Informe de la Notaria de Gandesa, referent a l’alienació directa
d’un bé patrimonial, propietat de l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde va fer avinent als membres de la Corporació Municipal, un
informe emès per la Notaria de Gandesa, sobre l’alienació directa d’un bé
patrimonial, emplaçat al Polígon 13, Parcel·la 333, TM de Gandesa, del qual
es desprèn la inviabilitat de portar a terme la inscripció registral de la
transmissió de l’immoble seguint el procediment esmentat.
El Sr. Alcalde va dir que la seva proposta al respecte, era iniciar de nou
l’expedient administratiu per alienar la finca per subhasta, elaborant un plec de
clàusules econòmico-administratives.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte,
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Incoar l’expedient administratiu per a l’alienació pel sistema de
subhasta pública de la finca de titularitat municipal emplaçada al Polígon 13,
Parcel·la 333, TM de Gandesa, elaborant-se un esborrany del plec de
clàusules que regiria l’alienació de la finca seguint aquest procediment.
SEGON:
Sotmetre novament a consideració de l’Ajuntament Ple, el nou
expedient elaborat juntament amb el plec de clàusules, per a la seva
aprovació.
Assumptes d’interès socio-cultural:
18) Proposta de Festes Locals per a l’any 2007.
Fet avinent l’escrit tramès pels Serveis Territorials de Treball i Indústria a les
Terres de l’Ebre, sol·licitat a l’Ajuntament la proposta de les dues festes locals
del municipi per a l’exercici 2007,
tal com estableix l’article 46 del RD
2001/1983, de 28 de juliol;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Proposar els dies 3 i 4 de setembre (dilluns i dimarts,
respectivament), com a Festes Locals de Gandesa per a l’any 2007.
SEGON: Donar trasllat del present acord als Serveis Territorials de Treball i
Indústria de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, per al seu coneixement i als
efectes escaients.
19) Aprovació si s’escau, del conveni a formalitzar entre el Museu
d’Arqueologia de Catalunya i l’Ajuntament, per la incorporació del
jaciment del Coll del Moro a la Ruta dels Ibers.
El Sr. Alcalde va exposar que l’objecte del conveni a formalitzar amb el Museu
d’Arqueologia de Catalunya (MAC), tenia per objecte incorporar el jaciment
arqueològic del Coll del Moro, TM de Gandesa, en el projecte de la Ruta dels
Ibers, que el MAC va posar en marxa l’any 1998. Va dir que es tractava d’un
projecte de turisme cultural que pretén difondre els grans conjunts de
l’arqueologia ibèrica de Catalunya, articulant diferents itineraris dels escenaris
de les tribus ibèriques que ocupaven el nord-est peninsular i donant a conèixer
el patrimoni arqueològic de Catalunya a la societat civil.
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El Sr. Alcalde va manifestar que era
arqueològic del Coll del Moro, a Gandesa,
Ruta dels Ibers, com a marc de treball
esmentats i en aquest sentit, proposava
aprovar el conveni tramès pel MAC.

molt interessat que el jaciment
s’incorporés en el projecte de la
conjunta per assolir els objectius
al Ple de la Corporació Municipal

Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Atès que l’article 71 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,
determina que per a la gestió dels seus interessos, el municipi pot exercir
activitats complementàries de les pròpies d’altres administracions públiques, i
en particular, les relatives a la cultura;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el conveni a formalitzar entre el Museu d’Arqueologia de
Catalunya i l’Ajuntament, per la incorporació del jaciment del Coll del Moro a la
Ruta dels Ibers, la part dispositiva del qual es transcriu íntegra a continuació:
“Clàusules:
1a: L’objecte del present Conveni és formalitzar la incorporació del jaciment
arqueològic del Coll del Moro, al projecte de la Ruta dels Ibers.
2a.: L’Ajuntament de Gandesa s’incorpora a la projecte de la Ruta del Ibers,
s’adhereix als principis rectors i al règim intern de la Ruta dels Ibers per al
2006, els quals s’incorporen com a annex I a aquest document. Igualment,
s’adhereix al Pla d’Actuacions per al 2006, que s’incorpora com a annex II a
aquest document.
3a.: L’Ajuntament de Gandesa, en la mesura del possible, promourà dintre de
les accions de comunicació i promoció, l’estructuració d’ofertes que s’ajustin al
model establert per la Ruta dels Ibers.
4a.: El MAC es compromet, mitjançant la Ruta dels Ibers a:
a) Elaborar i coordinar la implementació del pla d’accions anual i
subministrar informació sobre les accions que es programin el marc
d’aquest pla.
b) Posar a disposició del projecte de la Ruta dels Ibers les seves seus i
pàgina web com a punt de promoció dels productes de la Ruta dels
Ibers.
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c) Incloure la Ruta dels Ibers en les accions promocionals que es
desenvolupin a partir del conveni signat entre el MAC i el Club Cultura
de Turisme de Catalunya.
d) Lliurar a l’Ajuntament de Gandesa el manual d’aplicació gràfica del logo
del projecte de la Ruta dels Ibers per tal que aquest logo sigui utilitzat en
les actuacions desenvolupades al jaciment arqueològic del Coll del
Moro.
e) Organitzar anualment una jornada tècnica de formació i coordinació per
al personal del projecte de la Ruta dels Ibers amb l’objectiu de facilitar
l’actualització de coneixements en relació a la cultura ibèrica i a la
difusió i presentació de jaciments arqueològics.
5a.: L’Ajuntament de Gandesa es compromet a:
a) Informar puntualment i adequadament al MAC de les principals accions
de difusió que realitzi relacionades amb el jaciment arqueològic del Coll
del Moro, per poder coordinar millor les accions previstes i poder
elaborar el calendari d’activitats anual.
b) Participar en la implementació del pla d’accions anual, segons els
criteris fixats pel MAC, tot reforçant les accions que conté en el seu
àmbit i amb la seva oferta específica.
c) Utilitzar el logo de la Ruta dels Ibers en les principals accions
promocionals que tinguin lloc en relació al jaciment arqueològic del Coll
del Moro.
d) Utilitzar com a elements de difusió del jaciment arqueològic del Coll del
Moro, els materials editats en relació al Ruta dels Ibers: el fulletó de
Benvinguts, que es lliurarà als visitants del jaciment, i el fulletó
promocional, que s’utilitzarà especialment a les accions promocionals
en què el jaciment arqueològic hi participi. Així mateix, es potenciarà,
en la mida del possible, la venda del material propi de la Ruta dels
Ibers.
6a.: Anualment s’incorporarà com a annex al conveni el pla d’actuacions
aprovat per a aquell any. Aquest pla d’actuacions anual serà dissenyat i
coordinat pel MAC, i presentat als membres representants dels jaciments
de la Ruta dels Ibers en sessió plenària.
7a.: Aquest conveni té validesa a partir de l’11 d’octubre de 2006 i es
mantindrà vigent per anualitats successives, fins que es produeixi la seva
denúncia fefaent per alguna de les dues parts, amb una antelació mínima
de 2 mesos.”
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde-President perquè en representació de
l’Ajuntament, signi el conveni aprovat.
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TERCER:
Donar trasllat del present acord al Museu d’Arqueologia de
Catalunya, per al seu coneixement i efectes escaients.
Assumptes diversos:
20) Assumptes de l’Alcaldia-Presidència.
El Sr. Alcalde va informar als membres de la Corporació que el projecte
constructiu de la variant de la Ctra. Nacional 420 ja estava en marxa.
Va informar també que els projecte d’accés al Polígon Industrial “la Plana”
tramès per l’INCASOL, s’havia retornat per no ser correcte.
Els Srs. Regidors es varen donar per assabentats.
Assumptes urgents no inclosos a l’ordre del dia i ratificats com a tal per
l’Ajuntament Ple.
A) Traspàs subvenció IRTA.
La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat ha
atorgat a l’Ajuntament una subvenció de 7.644,50€ per l’obra d’instal·lació d’uns
panells d’energia solar a la finca de l’IRTA, Unitat de la Terra Alta, amb motiu
de l’electrificació fotovoltaica, dins del Pla d’Electrificació Rural de Catalunya,
exercici 2005;
Atès que la inversió global ha tingut un cost de 21.645,54€ i ha estat finançada
integrament per l’IRTA;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Fer efectiva a l’IRTA, Unitat de la Terra Alta, la subvenció de
7.644,50€, que la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial ha
atorgat a l’Ajuntament amb motiu de l’obra abans esmentada, prèvia habilitació
de les partides pressupostàries corresponents en el Pressupost Municipal de
2006.
SEGON: Donar trasllat del present acord a l’IRTA, per al seu coneixement i
als efectes escaients.

B) Sol·licituds de llicència d’activitat.
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Sol·licitud de l'empresa "Piensos Borràs, SL.", Exp. 26/2003.
L'empresa "Piensos Borràs, SL" ha sol·licitat a l'Ajuntament llicència ambiental
per una activitat de fabricació de pinso ja existent, emplaçada al polígon 11,
parcel·la 121, TM de Gandesa, seguint el procés d’adequació establert al
Decret 50/2005, de 29 de març, mitjançant la realització de l’avaluació
ambiental verificada.
Segons l'informe emès pel Tècnic Municipal, es tracta d'una activitat inclosa a
l'annex II.1, Apartat 7, Subapartat 2b) del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel
qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27
de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, modificat pel
Decret 143/2003, de 10 de juny, sotmesa al règim de llicència ambiental.
De conformitat amb el que determina l’article 71.1b) del Decret 136/1999, de
18 de maig,
l'Ajuntament va trametre a la Delegació Territorial de Medi
Ambient de la Generalitat una còpia de la documentació presentada a fi que
informés sobre la seva suficiència i idoneïtat i perquè al mateix temps, la
Ponència Ambiental
informés també sobre els aspectes de la seva
competència en el procés d'avaluació ambiental de l'activitat de referència.
En data 18.07.05 l'OGAU va pronunciar-se sobre la documentació presentada
en l'expedient, detectant la mancança d'un document, la qual fou esmenada
pel promotor . Un exemplar d'aquesta es va trametre al Departament de Medi
Ambient de la Generalitat a fi que reprengués la tramitació de l'expedient.
En data 16.05.06, l’OGAU va emetre un informe integrat sobre l’activitat, de
caràcter desfavorable fins que es presentessin les dades que es reclamaven en
el mateix informe.
Posteriorment, el promotor va trametre documentació annexa amb les dades
que es requerien a l’informe integrat. L’Ajuntament va trametre aquesta nova
documentació a l’OGAU i va demanar-li que reprengués la tramitació de
l’expedient i que la Ponència Ambiental emetés un nou informe al respecte.
En data 10.10.06, l’OGAU va elaborar un nou informe sobre la documentació
complementària presentada pel promotor, com a resposta al primer informe
integrat emès per l’OGAU.
Aquest segon informe és de caràcter favorable,
si bé condicionat al
compliment de les condicions que s’estableixen al mateix informe per al
funcionament de l’activitat.
En compliment del que determina l'article 71.1.c) del Decret 136/1999, de 18 de
maig, la sol·licitud de llicència ambiental de referència s’ha sotmès al tràmit
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De conformitat amb el que estableix l’article 71.1d) i e) del Decret abans
esmentat;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Formular la proposta de resolució de l'expedient d'activitat núm.
26/2003, incoat a instància de l'empresa "Piensos Borràs, SL." en el sentit
d'atorgar a la peticionària, llicència ambiental per una activitat de fabricació de
pinsos ja existent, emplaçada al polígon 11, parcel·la 121, Terme Municipal
de Gandesa, subjecte al compliment de les següents determinacions:
Es fixen les següents condicions per el funcionament de l’activitat:
1. Emissions a l’atmosfera.
a) Límits d’emissió:
Núm. Focus: 1
Paràmetre analític
PST

Descripció: Molí
Límit emissió
50

Mètode mesura
UNE-EN 13284-1:2002

Freqüència de control
Cada 4 anys

Núm. Focus: 2
Paràmetre analític
PST

Descripció: Granuladora Vella
Límit emissió
Unitats
Mètode mesura
3
100
mg/Nm
UNE-EN 13284-1:2002

Freqüència de control
Cada 4 anys

Núm. Focus: 1
Paràmetre analític
PST

Descripció: Granuladora Nova
Límit emissió
Unitats
Mètode mesura
3
100
mg/Nm
UNE-EN 13284-1:2002

Freqüència de control
Cada 4 anys

Núm. Focus: 4 i 5
Paràmetre analític
SO2
CO

Descripció: Calderes Geval i Sogecal
Límit emissió
Unitats
Mètode mesura
3
350(1)
mg/Nm
ASTM D 6522-00
3
500
mg/Nm
ASTM D 6522-00
ASTM-D2156-94
4
Bacharach
(Reapproved 2003)

Opacitat
O2 de referència

3

Unitats
3
mg/Nm

%

ASTM D 6522-00

Freqüència de control
Cada 4 anys
Cada 4 anys
Cada 4 anys
Cada 4 anys

(1) A partir de l’1 de gener de 2008 el límit d’emissió serà de 180 mg/Nm3.
Aquests límits d’emissió estan referits a les següents condicions de mesura: T
= 273º K, P = 101.3 kPa i gas sec.
b) Els mètodes de mesura indicats són els considerats més adients en el
moment d’emetre aquest informe. Si en un futur s’adopten normes EN o
UNE l’àmbit d’aplicació de les quals incloguin instal·lacions d’aquest tipus,
s’hauran d’adoptar aquests mètodes per a la realització dels corresponents
controls.
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c) Els focus emissors a l’atmosfera han de ser de l’alçada suficient per a
garantir una òptima dispersió dels contaminants a l’atmosfera i estar
adequats per a la presa de mostres segons el que s’estableix a l’Ordre de
18 d’octubre de 1976 i segons la norma de referència per a la mesura.
d) Els accessos i plataformes de treball als punts de mostreig hauran de
complir el que estableix el Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel quals
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de
treball.
e) Els focus han de disposar dels corresponents llibres de registre tal com
s’estableix a l’article 33 de l’ordre 18 d’octubre de 1976, diligenciats pel
Departament de Medi Ambient i Habitatge.
2. Gestió dels residus.
a) PIENSOS BORRÀS, SL haurà de gestionar els residus generats per la
seva activitat d’acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/99,
sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació de les
Fitxes d’acceptació i Fulls de Seguiment.
b) El temps màxim d’emmagatzematge dels residus perillosos no superarà
els sis mesos, i s’hauran d’emmagatzemar sota cobert.
c) Els residus líquids s’hauran d’emmagatzemar en zona pavimentada,
amb un sistema de recollida pels possibles vessaments.
d) D’acord amb l’article 12.2 de la Ley 10/98, de residus, cadascun dels
residus valoritzables s’haurà de classificar i emmagatzemar
diferenciadament, evitant tota mescla que dificulti la gestió posterior.
e) PIENSOS BORRÀS, SL haurà de disposar d’un registre de residus,
d’acord amb el que s’indica a l’article 5.2 del Decret 93/99, sobre
procediments de gestió de residus.
CONTROLS PERIÒDICS
En general s’hauran de comprovar els aspectes del projecte i les condicions
de la Resolució que fan referència als residus, i en particular s’hauran
d’efectuar les següents comprovacions:
•
•
•
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Que el tipus, origen i producció dels residus que es generen, són els
previstos.
La disponibilitat i la correcta utilització del registre de residus.
Que els residus es gestionen d’acord amb el Decret 93/99, sobre
procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de
control.

•
•

Que les condicions i mesures de prevenció de les zones
d’emmagatzematge de residus són les previstes i estan e bon estat d’ús.
El correcte estat de manteniment i ordre de les zones
d’emmagatzematge de residus.

•
3. Gestió de les aigües
No s’autoritza cap abocament d’aigües residuals per part de PIENSOS
BORRÀS, SL
a) El beneficiari resta obligat a conservar les obres i instal·lacions en
perfecte estat d’utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments
ordinaris i extraordinaris que calgui. A aquest efecte designarà una
persona responsable a qui subministrarà les instruccions i mitjans
necessaris per a dur a terme aquesta tasca.
b) Es portarà un Llibre de Registre per al control de funcionament de les
instal·lacions, on s’hi anotaran les incidències de l’explotació. Aquest
Registre restarà en tot moment a disposició del Departament de Medi
Ambient.
c) L’atorgament de la llicència ambiental no deixa exempt el seu titular de
sol·licitar altres permisos i/o autoritzacions que legalment correspongui.
d) El període de revisió d’aquesta llicència és de 8 anys, d’acord amb
l’article 67.1 del Reglament General de desenvolupament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer. Si fora necessari, i atenent a aspectes
mediambientals respecte al vector d’aigües es procedirà a proposar la
revisió a l’Òrgan Ambiental competent de l’autorització i/o llicència
ambiental d’acord amb allò expressat a l’article 67.2 del Reglament
esmentat o a l’article 104 del Text refós de la Llei d’aigües i 261 del
Reglament del domini públic hidràulic.
e) Tant aviat com sigui possible s’ha de posar en coneixement de l’Agència
Catalana de l’Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema
d’evacuació dels lixiviats i les aigües pluvials potencialment
contaminades que pugui representar un risc per a l’entorn.
f) L’Administració hidràulica, directament o amb l’auxili d’empreses
col·laboradores, podrà efectuar aquelles anàlisis i inspeccions que estimi
convenients per verificar l’estat de conservació de les obres i
instal·lacions, d’acord amb els article 252 i 255 del Reglament del domini
públic hidràulic. En el mateix acte de la inspecció, si així ho exigeixen les
circumstàncies, o mitjançant requeriment posterior, podrà assenyalar els
arranjaments que calgui realitzar o les mesures que calgui adoptar,
restant obligat el beneficiari a fer-ho en el termini que s’estableixi.
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g) Les despeses que es puguin originar per la inspecció i vigilància de les
obres, i instal·lacions, seran a càrrec del beneficiari.
h) El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents
dels autoritzats.
i) Els fangs i residus generats en les instal·lacions de depuració han
d’ésser gestionats conforme el que es regula a la normativa sectorial.
L’emmagatzematge temporal de fangs i residus no ha d’afectar ni
suposar riscos pel domini públic hidràulic ni pels sistemes de
sanejament.
j) L’interessat resta obligat al pagament del cànon de l’aigua en els termes
establerts al Text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya
aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.
k) D’acord amb el que estableix l’article 98 del Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, l’Agència Catalana de
l’Aigua procedirà a la tramitació d’expedient sancionador si es produeix
infracció que incompleixi la normativa sectorial vigent.
4. Altres condicions:
4.1) Atenent a la seva classificació a l’Annex II.1 del Decret 136/1999, de
18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció integral de l’Administració
ambiental, l’establiment haurà de:
a) En el termini de 3 mesos a comptar des de l’atorgament de la llicència
ambiental caldrà realitzar un control parcial on es comprovaran
exclusivament els següents punts:
-

-

Realitzar les mesures d’emissió de contaminants a l’atmosfera en el
focus número 3 (Granuladora Nova)
Acreditar la codificació i classificació, d’acord amb el Catàleg europeu de
residus (CER), així com la producció anual des següents residus
generats per l’activitat: residus generals, bateries i envasos bruts.
Comprovar el correcte emmagatzematge i la destinació final dels
següents residus generats: residus generals, bateries i envasos bruts.

b) Cada 4 anys:
-
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Fer el control periòdic que garanteixi la seva adequació permanent als
punts assenyalats a l’apartat anterior.

Els controls hauran de ser realitzats per una entitat ambiental de control
(EAC) degudament acreditada, d’acord amb l’article 81 del Decret 136/1999.
Amb anterioritat a la seva actuació, l’entitat que realitzi el control haurà de
notificar a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada de la Delegació Territorial
de Medi Ambient a les Terres de l’Ebre als efectes de comunicació
oportuns.
Seran objecte dels controls periòdics, totes les determinacions fixades en la
llicència ambiental atorgada.
4.2) Caldrà revisar la llicència ambiental atorgada a l’establiment, en els
aspectes mediambientals, en el termini de 8 anys, llevat que es produeixin
abans canvis substancials en el mateix que obliguin a la tramitació d’un
nova llicència o que s’incorri en alguns dels supòsits de revisió anticipada
recollits en l’article 67 del Decret 136/1999.
TERCER: Notificar la present proposta de resolució a l'interessat i a l'Oficina
de Gestió Ambiental Unificada del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat, respectivament, atorgant a cadascun un termini de deu (10) dies
per presentar davant l'Ajuntament Ple
les al·legacions que considerin
oportunes.
QUART: Determinar que un cop transcorregut el termini assenyalat per a fer
al·legacions a la proposta de resolució transcrita, l'Ajuntament Ple resoldrà
definitivament la sol·licitud de llicència ambiental de referència, de conformitat
amb el que estableix l'article 71.1f) del Decret 136/1999, de 18 de maig.
Sol·licitud del Sr. Enric Pujol Blanch, (Exp. 18/2006).
Per acord de l’Ajuntament Ple de data 30 d’agost de 2006 es va atorgar al Sr.
Enrique Pujol Blanch llicència municipal per a l’establiment d’una oficina de
venda d’immobles de promoció pròpia, a emplaçar a l’av. d’Aragó, núm. 11,
baixos, de Gandesa, de plena conformitat amb la documentació aportada pel
promotor, obrant a l’expedient d’activitat núm. 18/2006.
Posteriorment, l’interessat va presentar un escrit a l’Ajuntament, sol·licitant el
canvi d‘identificació de l’activitat,
fent constar que es tracta de venda
d’immobles en general, en lloc d’immobles de promoció pròpia.

Considerant que no es tracta de cap canvi substancial que suposi variació a
les circumstàncies que van determinar l’atortosefiue ·licència municidelt
95585(a)-4.33117(t)-4.331195(U)1.57442(n)-4.7(t)-4.33117(n)-4.33117(t)-2.16558(a)-4.33115(u)-4.33117(p)-4.33
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De conformitat amb el que estableixen els articles 71 i següents i 92 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals;
L’AJUNTAMENT PLE , ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar la petició del Sr. Enrique Pujol Blanch, modificant la
identificació de l’activitat de la qual n’és titular, emplaçada a l’av. d’Aragó,
núm. 11, baixos de Gandesa, legalitzada per acord de l’Ajuntament Ple de
data 30.08.2006,
la qual passa a ser a partir d’ara, oficina de venda
d’immobles en general.
SEGON: Notificar el present acord a l’interessat per al seu coneixement i als
efectes escaients.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes a satisfer l’interessat, de conformitat
amb l’ordenança fiscal aplicable.
QUART: Incorporar una certificació del present acord a l’expedient d’activitat
de la seva raó.
Sol·licitud de la Sra. Maria Carme Valls Solé. Exp. núm. 21/2006.
La Sra. Ma. Carmen Valls Solé ha sol·licitat llicència municipal per legalitzar
una activitat de floristeria, emplaçada al c. Major, núm. 6, baixos, de Gandesa,
segons consta a l’expedient d’activitat núm. 21/2006.
Segons es desprèn de l’informe emès al respecte pel Tècnic Municipal, resulta
que l’activitat és innòcua per no trobar-se inclosa en el Decret 136/1999, de 18
de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental.
La zona on està ubicada l’activitat està qualificada urbanística per les Normes
Subsidiàries de Planejament com a sòl urbà, clau 1a, zona d’ordenació antiga i
tradicional en illa densa.
El local on s’ha d’establir l’activitat té una superfície útil de 36,43 m2, dels quals
21,48 m2 estan destinats a local de venda al públic, 13,69 m2 a magatzem i la
resta a bany.
El local està situat en una sola planta, amb accés directe a la via pública i
reuneix les condicions de seguretat exigides per l’ús a què es destina, d’acord
amb la documentació presentada.
Tanmateix, el local on es pretén situar l’activitat de referència té els serveis de
vies públiques i de sanejament prescrits per la normativa vigent.
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Per altra part, el Cap Local de Sanitat ha informat favorablement la sol·licitud
de llicència de referència, segons document obrant a l’expedient.
Vistos els articles 71 a 76, 92 i 93 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i
disposicions concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Sra. Ma. Carmen Valls Solé, llicència municipal per
legalitzar una activitat de floristeria emplaçada al c. Major, núm. 6, baixos de
Gandesa, de plena conformitat amb la documentació tècnica aportada per la
promotora, obrant a l’expedient d’activitat núm. 21/2006.
SEGON: Determinar que la present autorització s’atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l’exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer la titular de la
llicència d’activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
PREGS I PREGUNTES:
A continuació el Sr. Alcalde va oferir la paraula als Srs. Regidors per iniciar el
torn de precs i preguntes.
-Va iniciar el torn el Regidor Sr. Diego Domènech Escudé, del Grup Mpal. CiU,
el qual va preguntar al Sr. Alcalde si estava previst alienar la resta de parcel·les
disponibles de la Urbanització del Povet de la Plana.
El Sr. Alcalde va dir que ja s’havia previst aquesta operació en el Pressupost
Municipal de l’exercici 2006.
-Per la seva part, el Regidor Sr. Pere Joan Bové Vallespí, del Grup Mpal. CiU,
va preguntar al Sr. Alcalde que s’estava fent en la zona de l’abocador de
runes.
El Sr. Alcalde va dir que s’estava condicionant per la ubicació en un futur, de
l’estació de transferències de residus.
No hi van haver més preguntes.
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I no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió a les dotze de la nit de la data al començament
assenyalada, agraint a tots els assistents la seva presència a l’acte.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, setze de novembre de dos mil sis.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PPRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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