ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER
L'AJUNTAMENT PLE, EN DATA 19 D'AGOST DE 2004.
_______________________________________________________________
A Gandesa, sent les deu del vespre del dia 19 d'agost de 2004, 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 extraordinari:
-Sr. Manel Vidal Salvadó.
-Sr. Isidre Montané Cabús.
-Sr. Ramón Lluís Vidal.
-Sra. Maria José Serra Bedós.
-Sr. Jesús Fernando García Chacón.
-Sr. Joaquin Fontoba Solé.
-Sr. Pere Joan Bové Vallespí.
-Sr. Carles Luz Muñoz.
-Sr. Diego Domènech Escudé.
Va excusar la seva assistència a la sessió, la Regidora Sra. Laura Galano
Roqueta.
Hi és present la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal, Sra.
Iolanda Sas Laudo.
El Sr. Alcalde, desprès de comprovar l'existència del quòrum necessari, va
disposar l'inici de la sessió, amb el tractament dels assumptes inclosos a l'ordre
del dia.
De conformitat amb el que determinen els articles 110 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, 109 del Reial Decret 2568/86, 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 d'Hisenda:
1) Aprovació inicial si s'escau, del Pressupost Municipal per a l'exercici
2004, bases d'execució, plantilla orgànica i relació de llocs de treball.
El Sr. Alcalde va efectuar la presentació del projecte de Pressupost Municipal
que havia format per a l'exercici 2004. Va exposar que es tractava d'un
Pressupost que pretenia donar continuïtat als serveis que ve prestant
l'Ajuntament. Per altra part, va dir que contenia les inversions que s'havien
previst d'executar durant l'exercici, algunes ja amb finançament consolidat,
com les del PUOSC o el FEDER.
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Tanmateix, el Sr. Alcalde va detallar les partides del pressupost que
representaven una novetat respecte el de l'any anterior. En aquest sentit, va
fer esment a les despeses originades pels projectes dels Plans d'Ocupació, pel
desenvolupament del pla de prevenció de riscos laborals,
aplicacions
informàtiques, despeses de publicitat,
la celebració dels actes associats al
Fòrum de les Cultures-2004, entre d'altres. Va dir que també era novedosa la
partida destinada a les despeses del servei de manteniment de la xarxa de
clavegueram,
mitjançant l'adjudicació del contracte a una empresa
especialitzada. També eren noves les partides de despeses destinades a la
gestió del servei de bar de la Llar d'Avis, per haver-se rescindit l'anterior
contracte de gestió i adjudicat un de nou amb altres condicions, així com la
partida de despeses derivades per l'actualització del cadastre d'urbana del
municipi.
Tanmateix, va dir el Sr. Alcalde que s'havia incrementat considerablement la
partida de despeses originades per la gestió de residus sòlids urbans. Per altra
part, les despeses financeres s'havien minorat.
En relació als ingressos, va exposar el Sr. Alcalde que hi havia un increment
considerable en la previsió d'ingressos procedents de l'Impost sobre béns
immobles de naturalesa urbana, degut als treballs d'actualització del cadastre
d'urbana efectuats per la Diputació. Va dir que també era novedós l'ingrés que
s'obté per la venda d'energia generada a les plaques fotovoltaiques de
l'Estació d'Autobusos. Tanmateix, va dir que hi havia una previsió d'ingressos
per subvencions pels actes realitzats dins el FORUM-2004, procedents de
la Generalitat, l'IDCE, la Diputació i el Consell Comarcal de la Terra Alta,
respectivament.
Va explicar el Sr. Alcalde que a l'estat d'ingressos, al capítol sisè, s'ha previst
l'alienació per subhasta de les 23 parcel·les restants de la urbanització Povet
de la Plana, ja que en la primera subhasta s'havien adjudicat 13 parcel·les, de
les 36 en total de propietat municipal, que tenia previst alienar l'Ajuntament.
A continuació, el Sr. Alcalde va fer esment al Pla de Finançament de les
Inversions previstes al Pressupost Municipal per a l'exercici 2004. Va
relacionar una a una les inversions previstes d'efectuar i el pla de finançament
de cadascuna.
Va dir el Sr. Alcalde que es tractava d'un Pressupost que estava molt
consolidat, però subjecte a les modificacions que calguessin, segons les
necessitats que presentessin els serveis municipals.
Per altra part,
el Sr. Alcalde va fer avinent el contingut de les Bases
d'Execució del Pressupost, que poques variacions contenien respecte el
Pressupost Municipal de l'any anterior, així com de la plantilla orgànica i la
relació de llocs de treball.
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El Sr. Alcalde va acabar, proposant al Ple de la Corporació Municipal
l'aprovació inicial del Pressupost Municipal, Bases d'Execució,
plantilla
orgànica i relació de llocs de treball.
Finalitzada l'exposició del Sr. Alcalde,
la Secretària-Interventora de la
Corporació Municipal va fer avinent l'informe econòmico-financer del
Pressupost, obrant a l'expedient, en compliment del que preveu l'article
168.1e) del RDL 2/2004, de 5 de març.
A continuació el Sr. Alcalde va obrir el torn de debat de la proposta per ell
presentada.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Vistos els articles 22.2e) i 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, 162 a 171 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, 1 a 33 del Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del títol sisè de la llei anteriorment esmentada i concordants;
Vistos tanmateix els articles 22.1.i) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, 127 i 128 del
Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, 283.4 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, 25 a 29 del Decret 214/90, de 30 de juliol, en
relació a la plantilla orgànica i relació de llocs de treball;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l'abstenció del Grup Municipal CiU:
PRIMER: Aprovar inicialment el Pressupost Municipal I Bases d'Execució per
a l'exercici 2004, un resum del qual, es transcriu a continuació a nivell de
capítols:
Estat d'Ingressos:
Núm. Capítol
Denominació
Import en €
_____________________________________________________________________
I
Impostos directes
480.421,00
II
Impostos indirectes
48.500,00
III
Taxes i altres ingressos
536.102,00
IV
Transferències corrents
542.534,00
V
Ingressos patrimonials
9.268,00
VI
Alienació d'inversions reals
583.551,00
VII
Transferències de capital
1.342.047,00
IX
Passius financers
0,00
_____________________________________________________________________
SUMA TOTAL:.............................................................................................3.542.423,00
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Estat de Despeses:
Núm. Capítol
Denominació
Import en €
____________________________________________________________________
I
Despeses de personal
557.447,00
II
Despeses de béns corrents i de serveis
671.967,00
III
Despeses financeres
8.110,00
IV
Transferències corrents
48.785,00
VI
Inversions reals
2.223.339,00
IX
Passius financers
32.775,00
_____________________________________________________________________
SUMA TOTAL:............................................................................................3.542.423,00

SEGON:
Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost Municipal per a
l'exercici 2004, determinant que contenen vint-i-set (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 1.079,12€ nets mensuals, 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.
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: 0,18€/Km, més despeses d'autopista i de parquing.
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:
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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
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

208
210

Mobiliari
Equips per a procés de
la informació
Altre immobilitzat material
Immobilitzat immaterial

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
En funció del bé.
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.
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TERCER:
Aprovar la plantilla orgànica municipal 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: B
Complement de destí: 26
Complement específic: si (889,50€/mes)
Complement de productivitat: si (496,93€/mes)
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 (279,31€/mes)
Complement de productivitat: si (171,14€/mes).
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: sí (22,96€/ mes)
Forma de provisió de la plaça: oposició.
Titular de la plaça: Coberta interinament pel Sr. J. M. Bauló Esquirol.
Escala d'Administració Especial:
Subescala de Serveis Especials.
1. Vigilant.
Grup E.
Complement de destí: 7
Complement específic: Forma de provisió de la plaça: oposició.
Titular de la plaça: Joan Jaén Oliver.
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2: Vigilant (Auxiliar de la Policia Local)
Grup: E.
Complement de Destí: 7
Complement específic: si (214,56€/mes)
Titular de la p laça: Coberta interinament pel Sr. Marc Arrufat Amades.
3: Vigilant (Auxiliar de la Policia Local)
Grup: E.
Complement de Destí: 7
Complement específic: si (214,56€/mes)
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 (214,56€/mes)
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.
5. Conductor-operari servei recollida d'escombraries.
Contracte laboral indefinit.
Titular de la plaça: A. Pallarès Busom.
6. Peó. Serveis zona esportiva.
Contracte laboral indefinit.
Titular de la plaça: J. Vandellòs Peña.
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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. Operari servei neteja CEIP Gandesa.
Contracte laboral de durada determinada.
Titular: M. A. Hostau Vidal.
3. Operari servei neteja CEIP Gandesa.
Contracte laboral de durada determinada.
Titular: M. Clua Salaet.
4. Servei Emissora de Ràdio Municipal.
Contracte laboral de durada determinada.
Titular: F. Lobo Segura.
5. Operari servei recollida d'escombraries.
Contracte laboral de durada determinada.
Titular: M. Bosch Sastre.
6. Bidell CEIP Puig Cavaller.
Contracte laboral de durada determinada.
Titular: S. Costa Damián.
7. Oficial 2ª Brigada d'Obres.
Contracte laboral durada determinada.
Titular: A. Esteve Fuster.
8. Oficial 2ª Brigada d'Obres.
Contracte laboral durada determinada.
Titular: M. Aubà Ferrer.
9. Oficial 2ª Brigada d'obres, electricista.
Contracte laboral durada determinada.
Titular: X. Gil Panisello.
10. Informador Oficina de Turisme.
Contracte laboral durada determinada.
Titular: F. Buenafuente Castro.
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11. Socorrista -Monitor de natació.
Contracte laboral durada determinada.
Titular. J. Folqué Galano.
12. Socorrista -Monitor de natació.
Contracte laboral durada determinada.
Titular: J. Martínez Barrobés.
13. Auxiliar Administrativa.
Contracte laboral d'interinitat.
Titular: C. Vicens Andrés.
Places amortitzades:
Personal laboral fix.
1. Oficial 2ª. Paleta brigada d'obres.
Contracte laboral indefinit.
Titular de la plaça: F. Aubà Barrubés.
Baixa per defunció 9.7.2004.
QUART: Sotmetre l'expedient complert a exposició pública durant un termini de
quinze dies, a efectes d'examen i de reclamacions, amb el benentès que un
cop transcorregut aquest, si no es presenta cap reclamació, els acords abans
transcrits esdevindran adoptats amb caràcter definiu. En cas contrari, seran
resoltes pel Ple de la Corporació Municipal.
CINQUÈ: Un cop aprovat amb caràcter definitiu, trametre còpia de l'expedient
del Pressupost Municipal per a l'exercici 2004 a la Delegació Provincial
d'Hisenda i a la Delegació Territorial de Govern, respectivament, i publicar-lo
al Butlletí Oficial de la Província, resumit per capítols.
SISÈ: Trametre tanmateix, un cop aprovada definitivament, la plantilla
orgànica i relació de llocs de treball, a la Subdelegació del Govern i a la
Delegació Territorial del Govern, respectivament, publicant-ne un resum al
Butlletí Oficial de la Província.
2) Aprovació inicial si s'escau, de l'expedient de modificació de crèdit
4/2003, que afecta al Pressupost Municipal de 2003.
El Sr. Alcalde va exposar que l'Ajuntament havia d'assumir determinades
obligacions derivades de despeses corrents, per a les quals no hi havia
consignació pressupostària suficient, i per aquest motiu havia disposat la
incoació d'un 4rt. expedient de modificació de crèdit que afectaria al Pressupost
Municipal de l'exercici 2003, prorrogat fins l'entrada en vigor del corresponent a
2004.
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Va manifestar el Sr. Alcalde que l'expedient ascendia a l'import de 25.522,00€ i
es finançava exclusivament amb baixes de crèdits d'altres partides del
pressupost municipal no compromeses.
El Sr. Alcalde va proposar a l'Ajuntament Ple l'aprovació de l'expedient de
referència.
Fet avinent l'informe de Secretaria-Intervenció, obrant a l'expedient;
Vistos els articles 177 en relació amb el 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, 21, 34 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril,
pel qual es desenvolupa el capítol 1er. del títol sisè de la Llei esmentada i
disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l'abstenció del Grup Municipal CiU:
PRIMER: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit 4/2003, que
afecta el Pressupost Municipal de 2003, en els termes següents:
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2003:
PARTIDES A SUPLEMENTAR:
NÚM.
PARTIDA
121.00 / 1.2

NOM PARTIDA

IMPORT

Retribucions complementàries personal
funcionari

100,00

151.00 / 1.2

Gratificacions personal funcionari

600,00

210.00 / 4.3

Despeses de conservació de les vies
públiques i altres infrastructures

5000,00

210.02 / 4.5

Reparació i manteniment polisportiu

2000,00

210.03 / 5.1

Reparació i manteniment camins municipals

213.00 / 4.3

Reparació i manteniment maquinària,
instal·lacions i utillatges

4800,00

Reparació i manteniment dels vehicles
municipals

1500,00

214.00 / 1.2

Suma i segueix
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100,00

14.100,00

NÚM.
PARTIDA

NOM PARTIDA
Suma que es reprèn

220.02 / 4.5

IMPORT
14.100,00

Subministrament premsa, llibres, revistes
i altres a la biblioteca

100,00

Subministrament energia elèctrica edificis
municipals

2010,00

Subministrament energia elèctrica vies
públiques (enllumenat)

2015,00

Subministrament energia elèctrica
polisportiu

325,00

221.03.1 / 4.2

Subministrament calefacció CEIP

450,00

221.03.2 / 1.2

Subministrament combustible vehicles
municipals

275,00

221.00.1 / 4.3
221.00.3 / 4.3
221.00.4 / 4.5

221.08.1 / 4.4

Productes de neteja dependències municipals

222.00 / 1.2

Despeses de comunicacions telefòniques

224.00 / 1.2

Pòlisses de Responsabilitat Civil

225.00 / 1.2

Taxes i impostos estatals, autonòmics i locals

1295,00

226.01 / 1.1

Atencions protocol·làries i representatives

1200,00

227.00.1 / 1.2

Servei de neteja dependències municipals

200,00

227.03.0 / 1.2

Servei manteniment ascensors Casa Consistorial

100,00

227.06.2 / 1.2

Despeses de confecció de nòmines

1492,00

227.06.3 / 4.1

Despeses rehabilitació CAP Gandesa

600,00

489.05 / 4.6

Subvencions a altres entitats

TOTAL

A SUPLEMENTAR

25,00
1050,00
225,00

60,00
25522,00

FINANÇAMENT: Per baixes de crèdit de les partides del Pressupost Municipal
següents:
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NÚM.
PARTIDA

NOM PARTIDA

IMPORT

100.01 / 1.1

Retribucions Regidors Municipals

3542,00

130.00 / 1.2

Retribucions personal laboral fix

5000,00

131.00 / 1.2

Retribucions personal laboral de durada
determinada

9000,00

Reparació i manteniment d’edificis,
construccions

4000,00

221.04 / 1.2

Vestuari i uniformes personal municipal

3430,00

226.06.2 / 7.5

Despeses de funcionament Oficina de
Turisme

212.00 / 4.3

TOTAL BAIXES DE CRÈDIT

550,00
25522,00

SEGON: Sotmetre l'expedient aprovat a informació pública per un termini de
quinze dies a efectes d'examen i de reclamacions, amb el benentès que un
cop transcorregut el termini esmentat sense haver-n'hi cap, l'expedient es
considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'ulterior acord.
TERCER: Un cop aprovat amb caràcter definitiu, publicar un resum de
l'expedient a nivell de capítols en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
i trametre'n una còpia a la Delegació Provincial d'Hisenda i a la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat, respectivament.
Assumptes d'Obres Públiques:
3)
Proposta de l'Alcaldia sobre sol·licitud d'inclusió d'inversions
municipals en el Pla d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona, 20042007.
El Sr. Alcalde va exposar al Ple de la Corporació Municipal que la Diputació de
Tarragona havia aprovat la nova programació del Pla d'Assistència Municipal
(PAM) per al quadrienni 2004/2007 així com les bases que el regularan, les
quals s'havien fet públiques al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm.
150, de data 30.06.2004.
Va dir el Sr. Alcalde que segons el Pla aprovat, l'atribució de fons destinada al
municipi de Gandesa era de 229.262,16€, que representava un increment
considerable respecte l'atribució del econòmica del darrer quadrienni.
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El Sr. Alcalde va exposar que un cop valorades les mancances i necessitats
més paleses que presentaven les obres i serves municipals, proposava al Ple
de la Corporació Municipal, la inclusió en el Pla d'Acció Municipal de les
inversions que tot seguit es relacionen:
1 -Racionalització i estalvi energètic de l'enllumenat públic (inclosa també en el
FEDER i el PUOSC)
Anualitat 2004
Atribució fons PAM: 24.412,00€
2 -Urbanització de l'av. Catalunya, 2ª fase (inclosa en el PUOSC).
Anualitat 2005
Atribució fons PAM: 24.717,00€
3 -Remodelació de diversos carrers del nucli antic.
Anualitat 2005.
Atribució fons PAM: 90.133,16€
4 -Urbanització de la Rambla Democràcia.
Anualitat 2006
Atribució fons PAM: 90.000,00€
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l'abstenció del Grup Municipal CIU:
PRIMER: Sol·licitar a la Diputació de Tarragona la inclusió en el Pla d'Acció
Municipal per al quadrienni 2004-2007,
de les inversions municipals que tot
seguit es relacionen, amb una atribució de fons destinada al municipi de
229.262,16€:
1 -Racionalització i estalvi energètic de l'enllumenat públic (inclosa també en el
FEDER i el PUOSC)
Anualitat 2004
Atribució fons PAM: 24.412,00€
2 -Urbanització de l'av. Catalunya, 2ª fase (inclosa també en el PUOSC).
Anualitat 2005
Atribució fons PAM: 24.717,00€
3 -Remodelació de diversos carrers del nucli antic.
Anualitat 2005.
Atribució fons PAM: 90.133,16€
4 -Urbanització de la Rambla Democràcia.
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Anualitat 2006
Atribució fons PAM: 90.000,00€

SEGON: Aprovar les fitxes del pla de finançament de cadascuna de les
inversions relacionades, que concorda amb el pla de finançament establert al
Pressupost Municipal.
TERCER: Acceptar el contingut de les Bases d'Execució del Pla d'Acció
Municipal pel quadrienni 2004/2007 aprovat per la Diputació de Tarragona.
QUART: Facultar al Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l'executivitat del present acord.
Assumptes d'Urbanisme:
4) Aprovació si s'escau, de la verificació del Text Refós de la modificació
puntual núm. 3/2002 de les NSSP, que afecta la Unitat d'Actuació núm. 13
de Gandesa.
En sessió de data 21 de març de 2003 la Comissió Territorial d'Urbanisme de
les Terres de l'Ebre va acordar suspendre l'aprovació definitiva de la
modificació puntual 3/2002 de les Normes Subsidiàries de Planejament en
l'àmbit de la Unitat d'Actuació núm. 13 de Gandesa, promoguda per "Piensos
Borràs, SL" i tramesa per l'Ajuntament, fins que, mitjançant un text refós,
verificat per l'Ajuntament, s'incorporin les següents prescripcions:
-S'ha de refer la normativa, admetent-se únicament la divisió de la parcel·la
única inicial en un màxim de nou noves parcel·les, i el corresponent canvi de
paràmetre de la parcel·la mínima. La normativa s'ha de refer en la mateixa clau
3C.
Per altra part, s'han d'aportar plànols d'informació i ordenació de la proposta de
modificació i obtenir l'informe favorable del Ministeri de Foment, Direcció
General de Carreteres.
En data 28 d'abril de 2004, l'Ajuntament va donar trasllat al promotor, de
l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme abans referenciat.
Posteriorment, en data 5 de juliol de 2004, els promotors van aportar un text
refós que conté les prescripcions assenyalades per la Comissió d'Urbanisme.
En data 9 d'agost de 2004 l'Ajuntament en va trametre un exemplar a la
Demarcació de Carreteres de l'Estat de Catalunya, i va sol·licitar-li que en el
termini màxim d'un mes, emetés un nou informe sobre el text refós aportat
pels promotors de la modificació puntual 3/2002 de les NNSSP, en l'àmbit que
afecta la UA-13, la qual limita amb la travessia de la Ctra. Nacional 420 al seu
pas per Gandesa, considerant que l'Ajuntament vol mantenir la mateixa línia
d'edificació existent actualment en tota l'àrea, que està fixada en 15 m, que la
variant de la futura travessia passa allunyada de la zona i que els accessos a la
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UA-13 ja no es realitzaran des de la travessia de la carretera si no des d'un vial
paral·lel a aquesta.

El Sr. Alcalde va exposar que el text refós aportat s'ajusta a les determinacions
establertes a l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme i proposava al Ple
de la Corporació aprovar la seva verificació. Pel que fa a l'informe de la
Demarcació de Carreteres, va dir que tot i que s'havia demanat, encara no el
tenien, però que els accessos a la UA-13 ja no es realitzaven des de la
travessia de la Ctra. N-420.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte,
De conformitat amb el que estableix l'article 59.3 i 4 del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, d'aplicació en aquest supòsit pel que estableix la
Disposició Transitòria Vuitena de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la verificació del text refós de la modificació puntual 3/2002
de les Normes Subsidiàries de Planejament, en l'àmbit que afecta la Unitat
d'Actuació núm. 13 de Gandesa, promoguda per l'empresa "Piensos Borràs,
SL".
SEGON: Trametre'n tres exemplars degudament diligenciats a la Comissió
Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, a fi que atorgui si s'escau, la
seva aprovació definitiva.
TERCER: Comunicar a la Comissió esmentada, que un cop transcorregut el
termini de sis mesos de l'ingrés de l'expedient al seu registre sense comunicar
a l'Ajuntament cap resolució, la modificació s'entendrà aprovada per silenci
administratiu.
I no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde-President va donar per
finalitzada la sessió a un quart i mig de dotze del vespre 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, dinou d'agost de dos mil quatre.
Vist i plau,
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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