ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLE
EN DATA 2 DE MAIG DE 2005.
_______________________________________________________________
A Gandesa, sent tres quarts de deu del vespre del dia 2 de maig de 2005, es
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Gandesa, sota la
presidència del Sr. Alcalde, en Miquel Aubà Fleix, els Regidors Municipals que
tot seguit es relacionen, convocats prèviament per l'Alcaldia, a fi de celebrar
sessió plenària de caràcter ordinari:
-Sr. Manel Vidal Salvadó.
-Sr. 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.
-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 de caràcter general:
1) Aprovació si s'escau, de les actes de les sessions celebrades per
l'Ajuntament Ple en dates 2 de febrer de 2005, 3 de març de 2005 i 24 de
març de 2005, respectivament.
A) Acta sessió plenària de 2 de febrer de 2005.
Feta avinent l'acta de la sessió ordinària celebrada per l'Ajuntament Ple en data
2 de febrer de 2005;

1

L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l'acta de la sessió plenària de 2 de febrer de 2005 sense esmenes de
cap tipus.
Acta sessió plenària de 3 de març de 2005.
Feta avinent l'acta de la sessió extraordinària celebrada per l'Ajuntament Ple en
data 3 de març de 2005;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l'acta de la sessió plenària de 3 de març de 2005 sense esmenes de
cap tipus.
Acta sessió plenària de 24 de març de 2005.
Feta avinent l'acta de la sessió extraordinària celebrada per l'Ajuntament Ple en
data 24 de març de 2005;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l'acta de la sessió plenària de data 24 de març de 2005, sense
esmenes de cap tipus.
2) Donar compte de la correspondència d'interès municipal.
A continuació, la Secretària-Interventora de la Corporació, atenent a les
instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d'un recull de la
correspondència d'interès municipal rebuda darrerament a l'Ajuntament des de
la celebració de la última sessió plenària ordinària, segons el detall següent:
a) Escrit de data 11.4.2005, de la Direcció General d'Administració Local,
comunicant que si l'Ajuntament no porta a terme les actuacions necessàries
per continuar amb la tramitació de l'expedient d'oficialització de l'escut heràldic
municipal,
es declararà la seva caducitat i es disposarà l'arxiu de les
actuacions.
b) Escrit de data 26.1.2005 de l'empresa Fecsa-Endesa, en resposta al
tramès per l'Ajuntament, pel qual es denúncia la precarietat de les
instal·lacions elèctriques a la població i es reclama pels danys soferts a la
centraleta telefònica de l'Ajuntament.
L'empresa relaciona
diverses
actuacions previstes de realitzar per la millora de l'infraestructura elèctrica de la
població.
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c) Escrit de data 31.1.2005, de la Delegació del Govern a Catalunya,
comunicant que el dia 7 de febrer s'inicia el període extraordinari de tres
mesos de normalització dels treballadors estrangers, previst al nou reglament
d'estrangeria aprovat recentment.
d) Escrit de data 9.2.2005, de la Subdelegació del Govern a Tarragona,
comunicant que segons estableix l'Ordre Ministerial PRE140/2005, de 2 de
febrer, que desenvolupa el nou reglament d'estrangeria, els estrangers que
s'acullin al procés, hauran d'aportar una certificació d'empadronament en la
qual consti una data d'inscripció en un padró municipal espanyol anterior al 8
d'agost de 2004 i que la manca d'aquest document suposa l'inadmissió a tràmit
de la sol·licitud.
e) Escrit de data 16.2.2005, comunicant que la inversió que el Departament
de Salut realitzarà al Centre d'Atenció Primària serà aproximadament de
18.000,00€, en concepte de renovació de les estructures sanitàries i dels seus
equipaments.
f) Escrit de data 28.01.2005, de l'Agència Catalana de l'Aigua, informativa de
les modificacions introduïdes en el cànon de l'aigua per a l'any 2005.
g) Escrit de data 7.2.2005, de la Demarcació de carreteres de l'Estat,
trametent el projecte de construcció d'una passarel·la de vianants sobre en riu
Sec, en el p.k. 800,7 de la Ctra. N-420 i comunicant que l'obra serà
contractada durant la segona quinzena del mes de març.
h) Escrit de data 11.2.2005, del Servei Català de Trànsit, sobre tramesa dels
jocs d'ordinador "CiviRally", dissenyats per als nens d'entre 10 i 12 anys,
perquè treballin de forma lúdica la seguretat viària a casa o a l'escola.
i)
Escrit de data 2.2.2005, de la Secretaria General de Joventut de la
generalitat, informant del Programa "SOM.NIT" que es desenvolupa
conjuntament amb el Departament de Salut i Creu Roja Joventut en la
prevenció dels riscos associats al consum de drogues en els espais d'oci
nocturn.
j) Escrit de data 7.2.2005, de la Fundació "la Caixa", comunicant que ha
accedit a la petició de l'Ajuntament, de prolongar la cessió d'ús gratuït del local
de la biblioteca del carrer Major, núm. 2, de Gandesa, fins al proper 30 de
juny de 2006, de forma improrrogable.
k) Escrit de data 28.2.2005, del Consell Comarcal de la Terra Alta,
comunicant que la nova ubicació de l'oficina d'atenció al consumidor del
Consell serà al c. Povet de la Plana, s/núm., a l'edifici del telecentre.
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l) Escrit de data 27.2.2005, de la família del difunt Sr. Miquel Ferrer Boira,
agraint l'escrit de condol tramès per l'Ajuntament així com la corona de flors
que el va acompanyar en el seu enterrament.
m) Escrit de data 4.3.2005, del Serveis Territorials de Medi Ambient a les
Terres de l'Ebre, comunicant que es troba en tràmit d'informació pública la
proposta d'ampliació d'espais inclosos en la Xarxa Natural 2000.
n) Escrit de data 14.3.2005, de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies, comunicant que ha habilitat un Servei de Recolzament a les
Corporacions Municipals per a resoldre els dubtes o aclariments respecte el
Procés de Normalització dels immigrants.
o) Escrit de data 1.3.2005, de l'Oficina del Pla d'Ajuda al Retorn, trametent
tríptics informatius i pòsters informatius sobre mesures de suport al retorn dels
catalans emigrats i llurs descendents que vulguin retornar a Catalunya, en els
termes previstos a la Llei 25/2002, de 25 de novembre.
p) Escrit de data 7.3.2005, dels Serveis Territorials del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat, informant del Programa Salut i Escola, dirigit
als alumnes de 3er. i 4rt d'ESO, que es durà a terme en els propis centres
d'ensenyament i té per objecte la prevenció de la malaltia i protecció i promoció
de la salut.
q) Escrit de data 9.3.2005, procedent del Despatx d'advocats Sánchez Isaac,
trametent la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
amb motiu del recurs contenciós-administratiu núm. 49/2002 que el Sr. Antón
Monner Estopiñà va interposar contra l'Ajuntament. La sentència desestima el
recurs interposar pel Sr. Monner, sense condemna a costes.
r) Escrit de data 8.4.2005, procedent del Despatx d'advocats Sánchez Isaac,
trametent a l'Ajuntament la minuta d'honoraris pel recurs contenciósadministratiu esmentat a l'apartat anterior, la qual ascendeix a l'import de
2.320,00€.
s) Escrit de data 14.3.2005, procedent dels Serveis Territorials de Salut a les
Terres de l'Ebre, comunicant que s'ha creat el Programa Salut i Escola, dirigit
principalment als alumnes de 3er i 4 art. d'ESO que es durà a termes en els
propis centre d'ensenyament durant el curs 200472005.
t) Escrit de la Direcció General de Qualitat Ambiental, recordant que abans del
31 d'octubre de 2005, tots els municipis de Catalunya han d'haver aprovat el
seu mapa de capacitat acústica i traslladar-lo al Departament de Medi Ambient i
Habitatge, en compliment del que preveu la Llei 16/2002, de protecció contra la
contaminació acústica.
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u) Escrit de data 16.3.2005, dels Serveis Territorials del Govern de la
Generalitat a les Terres de l'Ebre, sol·licitant la col.laboració de l'Ajuntament
en afavorir el compliment del que preveu la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística.
v) Escrit de data 19.4.2005, del Despatx Sánchez Isaac, trametent la
providència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 13.4.2005, per
la qual es declara la fermesa de la sentència dictada en el recurs contenciósadministratiu 49/2002,
interposat pel Sr. Antón Monner Estopiñà contra
l'Ajuntament de Gandesa.
x) Escrit de data 14..3.2005, de la Fundació Privada Terra Alta, segle XXI,
agraint per una part a l'Ajuntament l'acord adoptat en sessió de data
4.11.2004, pel qual es va atorgar recolzament institucional a la fundació i per
altra, fa una sèrie de puntualitzacions sobre el mateix acord, en l'aparat que
es desestima efectuar a una col.laboració econòmica en favor de la Fundació
per tractar-se d'una entitat privada.
z) Escrit de data 29.03.2005, del Consell Regulador Cava, en resposta a la
petició de l'Ajuntament d'inclusió del municipi de Gandesa a la Regió del CAVA,
aprofitant que s'està modificant el reglament. El Consell comunica que davant
la difícil situació del sector, no ha cregut oportú plantejar una possible
ampliació de la zona de producció.
a') Escrit de data 7.4.2005, de la Direcció General d'Habitatge, informant de
la convocatòria de subvencions per ajuts al pagament de lloguer, prevista en el
Decret 454/2004, de 14 de desembre, i de la possibilitat de col.laboració entre
l'Ajuntament i la Direcció General d'Habitatge per l'aplicació d'aquest decret.
b') Escrit de data 15..4.2005, tramès pels Serveis Territorials del Govern de la
Generalitat a les Terres de l'Ebre, sol·licitant que s'ultimi el procés de recollida
i tramesa de dades per a l'elaboració del llibre blanc de la funció pública de
Catalunya.
c') Escrit de data 4.4.2005, de la Direcció General d'Emergències i Seguretat
Civil a les Terres de l'Ebre, comunicant que properament efectuaran la neteja
de l'entorn de la bassa d'aigua apta per a l'extinció d'incendis forestals ubicada
a la partida dels Perdigons, TM de Gandesa, ja que s'ha detectat un augment
de vegetació en el perímetre que envolta la bassa esmentada.
d') Escrit de 10.01.2005, de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies,
comunicant que s'ha posat en marxa el servei de Teleassistència Mòbil per a
Víctimes de Violència de Gènere.
L'Ajuntament Ple va donar-se per assabentant.
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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 va donar-se'n per assabentat.
4) Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia-Presidència.
Donant compliment al que estableix l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, 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 de caràcter ordinari fins avui, sent les
següents:
-Resolució núm. 9/05, de 20.01.05, per la qual s'aproven liquidacions
tributàries a satisfer diversos subjectes passius per l'atorgament de llicències
urbanístiques municipals, segons relació inclosa a la mateixa resolució.
-Resolució núm. 10/05, de 24.01.05, per la qual s'aprova la memòria tècnica
valorada de les obres de "Construcció d'un bloc de 48 nínxols al Cementiri
Municipal", redactada pel Tècnic Municipal i amb un pressupost de contracta
de 29.662,42€, IVA inclòs.
-Resolució núm. 11/05, de 27.01.05, per la qual s'aprova i ordena el pagament
de factures per un import global de 1.128,58€.
-Resolució núm. 12/05, de 28.01.05, per la qual s'accepta la subvenció
atorgada per la Diputació de Tarragona, per import de 2.500,00€, per a la 17ª
edició de la Fira del Vi, celebrada a Gandesa, el mes d'octubre 2004.
-Resolució núm. 13/05, de 31.01.05, sobre atorgament a personal municipal
de gratificacions econòmiques per tasques realitzades fora de la jornada laboral
durant el mes de gener de 2005.
-Resolució núm. 14/05, de 2.02.05, per la qual s'aprova i ordena el pagament
de factures per un import global de 539,58€.
-Resolució núm. 15/05, de 3.02.05, per la qual s'adjudica, un cop finalitzat el
procés de licitació, el contracte d'execució de les obres d'Urbanització del
Povet de la Plana, carrers 1, 2, 3 i 5, fase 1ª" a l'empresa "Construccions
ANNA, SCCL" per l'import de 95.387,88€, IVA inclòs.
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-Resolució núm. 16/05, de 4.02.05, per la qual s'adjudica, un cop finalitzat el
procés de licitació, el contracte d'execució de les obres de "Construcció d'un
bloc de 48 nínxols al Cementiri Municipal", al Sr. Joaquin Solé Hostau, de
l'empresa "Construccions Solé Folqué, C.B.", per import de 26.696,00€, IVA
inclòs.
-Resolució núm. 17/05, de 4.02.05, per la qual s'atorga a l'entitat Club de
Futbol Gandesa, un ajut econòmic d'import 3.000,00€, per a finançar part de
les despeses suportades per l'entitat durant la temporada futbolística 20042005.
-Resolució núm. 18/05, de 7.02.05, per la qual s'aprova i ordena el pagament
de factures per un import global de 1.801,17€.
-Resolució núm. 19/05, de 8.02.05, per la qual s'atorga a la Sra. Mar Martos
Martí, llicència urbanística per efectuar obres de rehabilitació de la cuina i el
bany, canvi d'instal·lació elèctrica i de fontaneria, a la vivenda emplaçada al c.
Sant Domènech, núm. 2, de Gandesa (Exp. d'obres 26/2005).
-Resolució núm. 20/05, de 14.02.05,
per la qual s'aproven liquidacions
tributàries a satisfer diversos subjectes passius per l'atorgament de llicències
urbanístiques municipals, segons relació que consta a la mateixa resolució.
-Resolució núm. 21/05, de 17.02.05, per la qual s'aprova i ordena el pagament
de factures per import global de 362,29€.
-Resolució núm. 22/05, de 23.02.05, per la qual es convoca a la Junta de
Govern Local per a celebrar sessió ordinària el dia 24 de febrer de 2005.
-Resolució núm. 23/05, de 24.02.05, per la qual s'atorga al Consell Regulador
de la Denominació d'Origen Terra Alta, llicència urbanística per a enderrocar
un edifici entre mitgeres compost de planta baixa més planta pi, a la Ctra. de
Vilalba, de Gandesa (Exp. d'obres 14/2005).
-Resolució núm. 24/05, de 25.02.05, per la qual s'aproven liquidacions
tributàries a satisfer diversos subjectes passius per l'atorgament de llicències
urbanístiques municipals, segons relació que consta a la mateixa resolució.
-Resolució núm. 25/05, de 28.02.05, per la qual es convoca al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió extraordinària el dia 3 de març de
2005.
-Resolució núm. 26/05, de 28.02.05, per la qual s'aprova el Pla de Seguretat i
Higiene en el Treball aportat per l'empresa contractista "Construccions ANNA,
SCCL" amb motiu de l'execució de les obres d'Urbanització del Povet de la
Plana, carrers núms. 1, 2, 3 i 5, fase 1ª a Gandesa.
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-Resolució núm. 27/05, de 28.02.05, sobre atorgament a personal municipal
de gratificacions econòmiques per tasques realitzades fora de la jornada laboral
durant el mes de febrer-05.
-Resolució núm. 28/05, de 28.02.05, per la qual s'atorga autorització sanitària
als establiments de venda minorista de carn de Rosa Llop Vandellòs i de Josep
Maria Suñé Vaqué, respectivament, en els termes que estableix el Reial
Decret 1376/2003, de 7 de novembre.
-Resolució núm. 29/05, de 2.03.05, sobre atorgament a personal municipal
d'una gratificació econòmica per tasques realitzades fora de la jornada laboral
durant el període comprès entre març i desembre de 2004.
-Resolució núm. 30/05, de 3.3.05, per la qual s'aprova i ordena el pagament de
diverses factures que ascendeixen a l'import global de 494,38€.
-Resolució núm. 31/05, de 10.03.05, per la qual s'aprova i s'autoritza el
pagament de la certificació d'obres núm. 1 de les obres d'Urbanització del c.
Povet de la Plana, fase 1ª, que executa l'empresa "Construccions ANNA,
SCCL", d'import 60.735,47€.
-Resolució núm. 32/05, de 15.03.05, sobre atorgament a personal municipal
d'una gratificació econòmica per tasques realitzades fora de la jornada laboral
durant el període comprès entre gener i desembre 2004.
-Resolució núm. 33/05, de 16.03.05, per la qual s'aprova la memòria tècnica
valorada de les obres de "Millora d'un tram de 7km del camí forestal de la
Fontcalda", redactada pel Tècnic Municipal i amb un pressupost de contracta
de 5.258,89€.
-Resolució núm. 34/05, de 16.03.05,
sobre aprovació del Pla Local de
Joventut de Gandesa 2005-2007 i es disposa la seva tramesa a la Secretaria
General de Joventut en els termes previstos a l'Ordre PRE/24/2005, de 17 de
febrer.
-Resolució núm. 35/05, de 16.03.05, per la qual s'aproven els projectes
nomenats "Atenció del Punt d'Informació Turística de Gandesa", "Neteja de la
Forest Comuns, llera del riu Canaletes i altres" i "Servei de vigilància a les
Piscines Municipals",
els quals preveuen la contractació de treballadors
desocupats dins dels Plans d'Ocupació-2005 i es sol.liciten al Departament de
Treball de la Generalitat sengles subvencions per a finançar-los.
-Resolució núm. 36/05, de 18.03.05, per la qual es disposa l'aprovació i
s'autoritza el pagament de la certificació d'obres núm. 2, d'import 30.399,46€,
de les obres d'Urbanització del Povet de la Plana, carrers núms. 1, 2, 3 i 5,
fase 1ª, que executa l'empresa "Construccions ANNA, SCCL" .
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-Resolució núm. 37/05, de 21.03.05, per la qual es convoca al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió extraordinària el dia 24 de març de
2005.
-Resolució núm. 38/05, de 21.03.05, per la qual s'aproven i ordena el
pagament de factures per un import global de 60,90€.
-Resolució núm. 39/05, de 23.03.05, sobre aprovació del plec de clàusules
econòmico-administratives que ha de regir la contractació de les obres
d'Urbanització de l'av. Catalunya, 1ª fase, i simultàniament s'inicia el procés de
licitació convocant concurs públic.
-Resolució núm. 40/05, de 29.03.05, per la qual s'atorga al Sr. Joan Cervera
Corominola llicència urbanística per a rehabilitar l'edifici emplaçat al c. Miravet,
núm. 7, de Gandesa, segons expedient d'obres núm. 49/2005.
-Resolució núm. 41/05, de 29.03.05, per la qual s'aprova i ordena el pagament
de factures per un import global de 205,00€.
-Resolució núm. 42/05, de 31.03.05, sobre atorgament a personal municipal de
gratificacions econòmiques per tasques realitzades fora de la jornada laboral
durant el mes de març 2005.
-Resolució núm. 43/05, de 4.4.05, per la qual s'aprova i ordena el pagament de
factures per un import global de 846,82€.
-Resolució núm. 44/05, de 8.4.05, per la qual s'atorga al Sr. Luís Ochotorena
Pérez llicència urbanística per a segregar una porció de terreny de la finca
urbana definida com a F-08 en el projecte de reparcel.lació de la Unitat
d'Actuació núm. 4 de les Normes Subsidiàries de Planejament,
segons
expedient d'obres núm. 22/2005.
-Resolució núm. 45/05, d'11.04.05, per la qual es disposa donar d'alta
novament al Sr. Ashraf Mohammad en el Padró Municipal d'Habitants,
consignant aquesta com a canvi de domicili i amb efectes del dia 17.09.03, a
l'haver-se constatat que la baixa s'ha produït involuntàriament per una errada
informàtica.
-Resolució núm. 46/05, de 12.4.05, per la qual es convoca a la Junta de
Govern Local per a celebrar sessió extraordinària el dia 14 d'abril de 2005.
-Resolució núm. 47/05, de 13.4.05, sobre aprovació del projecte de
senyalització de la zona comercial de Gandesa, consistent en la instal·lació
de cinc tòtems, i es sol.licita a la Direcció General de Comerç l'atorgament
d'una subvenció econòmica de 3.200,00€ per a finançar parcialment la inversió.
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-Resolució núm. 48/05, de 13.4.05, per la qual s'aprova la memòria tècnica
valorada de l'obra "Creació de miradors al Coll d'en Canar i a la Vall del Frare",
redactada pel Tècnic Municipal i amb un pressupost de contracta de 6.136,62€
i es sol.licita subvenció al Departament de Medi Ambient per a realitzar
l'actuació.
-Resolució núm. 49/05, de 14.4.05, per la qual s'aprova la certificació d'obres
núm. 1, d'import 10.836,65€, de les obres "Construcció de 48 nínxols en filera
al Cementiri Municipal", executades per l'empresa "Construccions Solé Folqué,
CB".
-Resolució núm. 50/05, de 14.4.05, per la qual s'aprova i ordena el pagament
de factures per un import global de 2.415,56€.
-Resolució núm. 51/05, de 18.4.05, per la qual s'atorga a la Sra. Maria Maní
Prades, llicència urbanística per a constituir el règim de propietat horitzontal en
l'edifici emplaçat al c. Ramón Berenguer IV, núm. 6 de Gandesa, segons
consta a l'expedient d'obres núm. 59/2005.
-Resolució núm. 52/05, de 18.4.05, per la qual s'atorga a la Sra. Anna Esquirol
Vicens llicència urbanística per a efectuar obres consistents en pavimentar
l'entrada de la vivenda emplaçada a la pl. del Comerç, núm. 8 de Gandesa,
segons consta a l'expedient d'obres núm. 60/2005.
-Resolució núm. 53/05, de 19.4.05, per la qual s'atorga a la Sra. Maria Pilar
Pallarès Esmel autorització per a què consti al seu nom la llicència municipal
d'activitat del bar-restaurant emplaçat al c. Mossèn Onofre Català, núm. 14, de
Gandesa, condicionat al compliment de mesures correctores, segons consta
l'expedient d'activitat núm. 10/2004.
-Resolució núm. 54/05, de 21.4.05, per la qual s'aprova i ordena el pagament
de factures per l'import global de 15,84€.
-Resolució núm. 55/05, de 26.4.05, per la qual es convoca al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió ordinària el dia 2 de maig de 2005.
-Resolució núm. 56/05, de 26.4.05, per la qual s'aproven liquidacions
tributàries a satisfer diversos subjectes passius per l'atorgament de llicències
urbanístiques municipals, segons relació que consta a la mateixa resolució.
-Resolució núm. 57/05, de 29..4.05,
per la qual s'atorga a la Sra. Maria
Fontcalda Jornet Mora, llicència municipal per l'establiment de bar-restaurant a
l'edifici emplaçat a l'av. Catalunya, núm. 8 de Gandesa, segons expedient
d'activitat 5/2005.
L'Ajuntament Ple es va donar per assabentat.
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Assumptes d'Hisenda:
5) Aprovació si s'escau, dels padrons cobratoris de taxes municipals
diverses.
A) Padró cobratori aigua 1er. trimestre 2005.
Vist el padró cobratori de la taxa municipal pel servei d'abastament d'aigua
potable a domicili, referit al 1er. trimestre de 2005, el qual ascendeix a l'import
de 60.309,99€, inclòs l'IVA i el Cànon de Sanejament,
Atès que el padró cobratori, un cop confeccionat, s'ha sotmès a informació
pública per un termini d'un mes, mitjançant edicte publicat al BOPT núm. 87,
de data 16.04.2005;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
SEGON: Un cop exhaurit el termini de la seva informació pública, disposar la
seva recaptació en període voluntari, de conformitat amb el que estableixen el
Reglament General de Recaptació i la Llei General Tributària.
B) Padró cobratori Impost Municipal sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Vist el padró cobratori de l'Impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica,
referit a l'exercici 2005 i que ascendeix a l'import de 113.696,23€;
Atès que el padró cobratori, un cop confeccionat, s'ha sotmès a informació
pública per un termini d'un mes, mitjançant edicte publicat al BOPT núm. 93,
de data 23.04.2005;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
SEGON:
Disposar que BASE Gestió d'Ingressos Locals de la Diputació,
efectuï la corresponent gestió recaptatòria del padró aprovat, de conformitat
amb el que estableix el Reglament General de Recaptació i la Llei General
Tributària.
6) Donar compte de l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació
de crèdit núm. 3/2004, que afecta al Pressupost Municipal de l'exercici
2004.
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A continuació, la Secretària de la Corporació, atenent a les instruccions
facilitades pel Sr. Alcalde, va informar que l'expedient de modificació de crèdit
núm. 3/2004, aprovat inicialment per acord de l'Ajuntament Ple de data 3 de
març de 2005, s'havia sotmès a exposició pública durant un termini de quinze
dies, mitjançant sengles edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província
núm. 58, de data 11.03.2005 i al tauler d'anuncis de la Casa Consistorial,
respectivament, no havent-se presentat cap tipus d'al·legació.
Va informar la funcionària que 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 3 de març de 2005, l'expedient de modificació de crèdit
3/2004, havia esdevingut aprovat amb caràcter definitiu.
L'Ajuntament va donar-se per assabentat.
7) Aprovació si s'escau, de la modificació de diverses ordenances fiscals
municipals.
El Sr. Alcalde va exposar que per garantir el nombre i la qualitat dels serveis
que prestava l'Ajuntament, era necessari adequar cada any els preus de les
ordenances, ja que els costos dels serveis anualment s'incrementaven i si no
s'ajustaven els ingressos en la mateixa proporció es podria produir un dèficit
econòmic important que minoraria o anul·laria la capacitat d'estalvi net de què
disposava l'administració per a efectuar inversions.
En aquest sentit, va proposar al Ple de la Corporació Municipal augmentar els
preus de les ordenances fiscals que tot seguit es relacionen, amb l'aplicació
d'un increment del 3 per 100, equivalent aproximadament, a l'IPC referit a
1.1.2005:
-Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de la taxa municipal per l'expedició de documents.
- Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per llicència d'auto-taxi i altres vehicles de
lloguer.
-Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per llicència d'obertura d'establiments,
llicència ambiental i per activitats subjectes al règim d'autorització ambiental o comunicació
prèvia.
- Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de la taxa del Cementiri Municipal.
- Ordenança Fiscal núm. 10, reguladora de la taxa pel servei de clavegueram.
-Ordenança Fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per la gestió dels residus sòlids urbans.
- Ordenança Fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local
amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres
instal·lacions anàlogues.
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- Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb
taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa.
-Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb
parades de venda, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en
terrenys d'ús púbic, indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
- Ordenança Fiscal núm. 22, reguladora de la taxa per la prestació de servei de piscina i
instal·lacions esportives municipals.
-Ordenança Fiscal núm. 23,
potable a domicili.

reguladora de la taxa pel servei de subministrament d'aigua

- Ordenança Fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per l'ocupació del domini públic amb quioscs
i altres instal·lacions anàlogues.
-Ordenança Fiscal núm. 27,
Ràdio.

reguladora de la taxa pel servei de publicitat a l'Emissiora de

- Ordenança Fiscal núm. 28, reguladora de la taxa per publicitat al programa de festes.
-Ordenança Fiscal núm. 29, reguladora de la taxa per la impartició del curs de natació.
-Ordenança Fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per la prestació del servei de Registre
Censal d'Animals de Companyia.
-Ordenança Fiscal núm. 32, reguladora de la taxa municipal per visites a edificis, monuments i
espias d'interès municipal.
-Ordenança Fiscal núm. 33,
Municipal.

reguladora

de la taxa municipal pel servei d'Escorxador

A més a més, va proposar incrementar en un 8 per 100 les quotes tributàries
de l'Ordenança Fiscal núm. 12, reguladora de la taxa municipal per la
conservació de camins, a fi de cobrir les despeses que efectuava anualment
l'Ajuntament amb motiu de les obres i treballs de millora i conservació dels
camins municipals del terme utilitzats pel col·lectiu del veïns.
El Regidor Sr. Pere Joan Bové Vallespí, del Grup Mpal. CiU, va manifestar
que el seu Grup votaria en contra de la proposta de l'Alcaldia perquè
considerava excessiu l'increment d'un 8 per 100 en la taxa de conservació de
camins i per altra part, perquè considerava que s'havia d'adequar la taxa pel
servei de gestió dels residus sòlids urbans. Va dir que creia que era una
assignatura pendent el fet de rebaixar les quotes tributàries d'aquesta taxa a
les persones que vivien soles, que hi havia d'haver una proporcionalitat en la
taxa, perquè no podien pagar el mateix import una persona que vivia sola i
una família de sís membres, per exemple.
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El Sr. Alcalde va dir que l'Ajuntament suportava un dèficit en aquest servei de
gestió dels residus sòlids urbans de 10.250,00€. Va dir que si l'Ajuntament el
volgués reduir, hauria d'aplicar un increment molt substancial i que tenia uns
costos fixos que s'havien d'equilibrar.
El Sr. Alcalde va manifestar al Regidor Sr. Pere Joan Bové que per aplicar els
criteris que proposava, no hi haurien d'haver els moviments censals i
padronals que actualment existien, motivats sobretot per la immigració. Per
altra part, va dir el Sr. Alcalde, que hi havia establiments comercials que no
generaven gairebé brossa i en canvi, pagaven molt més que un usuari normal
d'una vivenda.
El Regidor Sr. Pere Joan Bové va dir que en tot cas, s'haurien d'agafar les
dades que constaven al Padró Municipal d'Habitants amb efectes del 1er. de
gener de cada any.
El Sr. Alcalde va dir al Sr. Bové que portés una proposta acurada per a
estudiar-la més endavant. Va dir que es tractaria de trobar una fórmula justa i
fàcil d'aplicar.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Fet avinent l'informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció;
Vistos els articles 22.2e) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, articles 15 al 19, 20, i 23 al 27 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, article 178 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya i disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l'abstenció del Grup Municipal CiU:
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals que
tot seguit es relacionen, en els apartats següents:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5: Taxa per expedició de documents administratius
Article 7è. Tarifa
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents:
a) Certificacions ordinàries:
b) Certificacions amb expedient informatiu previ:
c) Certificacions amb informe tècnic previ:
d) Certificacions d’exposició pública:
e) Certificacions, informes i notes simples de cadastre:
f) Expedients de llicències urbanístiques i d’activitats:
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2,55 €
7,85 €
13,65 €
6,80 €
6,80 €
6,15 €

g) Compulsa de documents:
-Fins a 3 fulls:
-A partir de 4 fulls:
h) Estudis d’alineacions i rasants:
-Per façana fins a 10 ml:
-Per m/l d’excés:
i) Expedient d’alteracions de domini de rústica, urbana
canvis de cultiu, etc. (models 901, 902, 903, 904, etc.
del Centre de Gestió Cadastral (apart del cost dels
impresos):
j) Informes i dictàmens de la Junta Pericial:
k) Per a qualsevol altra document que no està expressament tarifat:
l) Per fotocòpies de documents públics obrants a les
dependències municipals:

1,90 €/full
1,06 €/full

17,00 €
2,05 €

3,40 €
21,20 €
3,40 €
0,70 €/fotoc

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 Taxa per la llicència d’auto-taxi i altres vehicles de lloguer
Article 5è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del servei o
activitat, d’acord amb la tarifa següent:
Atorgament de llicències d’auto-taxis i altres vehicles de lloguer.
a) Expedició de llicències:
b) Autorització per transmissió de l’ús i explotació de llicències:
c) Substitució de vehicles:

115,90 €
23,25 €
38,90 €

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8:
Taxa per l’atorgament de llicència d’obertura
d’establiments, llicència ambiental i per activitats subjectes al règim d’autorització
ambiental o comunicació prèvia
Article 5è. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
a) Obertura d’establiment destinat a banc:
b) Obertura d’establiment destinat a caixa d’estalvis:

2.386,00 €
2.236,00 €

c)
1.

Per l’atorgament de llicència d’obertura d’altres tipus d’establiments, de llicència ambiental i
activitats subjectes al règim d’autorització ambiental o de comunicació prèvia: Import equivalent a
l’Impost sobre Activitats Econòmiques anual, incrementat en un 32,8 per 100, amb una tarifa mínima
de 119,43 €.

2.

Per aquelles activitats que no restin subjectes a l’impost sobre activitats econòmiques: Import
equivalent a l’impost sobre activitats econòmiques vigent l’any 2002, segons quotes establertes per
RDL 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aproven les tarifes i la instrucció de l’impost sobre
activitats econòmiques, amb inclusió de les modificacions efectuades posteriorment, incrementat en
un 32,8 per cent, amb una tarifa mínima de 121,85 euros.

d) Per canvis de titularitat de les llicències o autoritzacions, el 50% de la tarifa resultant
per l’aplicació de l’apartat c) amb una tarifa mínima de 59,70 €
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 Taxa de cementiri municipal
Article 6è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
a) Concessions:
Nínxols en 1r i 2n pis, cada unitat:
Nínxols en 3r. pis, cada unitat:
Nínxols antics:
Panteons i fosses:
b) Serveis:
Obertura i tancament de nínxols:
Obertura i tancament de panteó:
Obertura i tancament de fossa:
Trasllat de despulles de fossa i/o panteó:
Trasllat de despulles des de nínxol:
Títol de concessió de nínxols:
c) Conservació del Cementiri:
Per família i any:

720,65 €
490,15 €
195,00 €
468,45 €/m2
38,50 €
173,50 €
97,35 €
154,40 €
92,65 €
19,45 €
9,40 €

ORDENANÇA FISCAL NÚM.10 Taxa de clavegueram
Article 6è. Tarifes
S’aplicaran les següents:
1. Import a liquidar per la concessió de la llicència o autorització per la connexió a la xarxa de
clavegueram:
2.

121,85 €

Import a liquidar anualment per la prestació del servei de neteja i manteniment de la xarxa de
clavegueram:

a) Habitatge unifamiliar:
b) Habitatge amb local comercial o magatzem:

8,60 €
17,00 €

c) Locals comercials i tallers industrials i artesanals de fins a 5 treballadors:

10,90 €

d) Magatzem aïllat:

7,20 €

e) Bars i similars, discoteques i restaurants:

42,15 €

f) Hotels, fondes i pensions de fins a 12 habitacions:

83,60 €

g) Hotels i fondes de més de 12 habitacions:

167,20 €

h) Indústries i comerços de fins a 5 treballadors:

42,15 €

i) Indústries i comerços de més de 5 treballadors:

66,85 €

j) Almàsseres:

41,85 €

k) Garatges i tallers:

41,85 €

l) Oficines públiques i privades:

42,15 €
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.11 Reguladora de la taxa per la recollida, transport i tractaments de
residus sòlids urbans
Article 6è. Tarifes
1.

2.

La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció
de la naturalesa i la destinació dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via
pública on estiguin situats.
A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

Epígraf primer. Habitatges
Habitatge unifamiliar
Habitatge unifamiliar amb local comercial

58,50 €
81,75 €

Epígraf segon. Allotjaments
Hotels i fondes fins a 20 habitacions
Hotels i fondes de més de 20 habitacions
Pensions

233,45 €
320,75 €
68,45 €

Epígraf tercer. Comerç d’alimentació
Supermercats i magatzems de congelats
Peixateries, carnisseries i similars
Altres tipus de comerç d’alimentació

136,50 €
109,10 €
58,50 €

Epígraf quart. Restauració i espectacles
Bars, cafeteries i similars
Sales de festes i discoteques
Restaurants
Epígraf cinquè. Altres locals comercials i industrials
Oficines públiques i privades
Locals comercials fins a 100 m2 de superfície
Locals comercials més de 100 m2 de superfície
Almàsseres i cellers fins a 1000 m2 de superfície
Almàssares i cellers des de 1000 m2 de superfície
Establiments industrials i petits tallers artesanals, fins a 5 treballadors
Establiments industrials de més de 5 treballadors
Estacions de serveis i tallers d’automòbils
Tallers de fusteria i similars
Establiments comercials amb taller

204,20 €
204,20 €
215,90 €
81,25 €
68,45 €
109,05 €
42,25 €
233,00 €
133,25 €
232,80 €
204,20 €
42,25 €
133,25 €

Epígraf sisè. Altres activitats
Magatzems auxiliars d’altres activitats
Magatzems i garatges d’ús particular
Despatxos professionals

42,25 €
13,00 €
42,25 €

ORDENANÇA FISCAL NÚM.12 Reguladora de la taxa per la conservació i millora de camins
municipals
Article 7è. Quota tributària.
La quota tributària es determinarà aplicant les tarifes següents, que s’exigiran anualment:
a) Finques rústiques que figuren a les cèdules del Cadastre de Rústica del terme 3,54 €/Ha o fracció a
municipal de Gandesa:
l’any
b) Empreses subministradores i/o distribuïdores d’energia o comunicacions :
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88,50 € per quilòmetre
de línia instal·lada al
terme municipal/any

ORDENANÇA FISCAL NÚM.14 Reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública amb
mercaderies, runa, material de construcció, tanques, puntals, bastides i altres instal.lacionsanàlogues
Article 6è. Quota tributària
És el resultat d’aplicar les tarifes següents:
Per cada m2 o fracció/dia:
1.

0,14 €/m2/dia

L’abonament d’aquesta taxa no eximeix de l’obligació d’obtenir l’autorització municipal.

ORDENANÇA FISCAL NÚM.15 Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa
Article 6è. Quota tributaria
És el resultat d’aplicar la següent tarifa:
- Per cada m2 d’ocupació, a l’any:
1.

6,62 €/m2

L’abonament d’aquesta taxa no eximeix de l’obligació d’obtenir l’autorització municipal.

ORDENANÇA FISCAL NÚM.16 Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
parades de venda, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús
públic, indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
Article 6è. Quota tributària
1.

És el resultat d’aplicar les tarifes següents:

- Atraccions, firaires i similars:
a) Per ocupació de més de 50 m2:
b) Per ocupació de 21 m2 a 50 m2:
c) Per ocupació d’1 a 20 m2:
- Llocs o parades de venda a la via pública:
a) De venda en general, per metre lineal i dia:
b) De venda amb vehicle, per dia:
c) De productes del municipi, per lloc i dia:

2.

80,10 €/dia
50,05 €/dia
10,00 €/dia
1,26 €
5,71 €
0,85 €

L’abonament d’aquesta taxa no eximeix de l’obligació d’obtenir l’autorització municipal.

ORDENANÇA FISCAL NÚM.22 Reguladora de la taxa pel servei de la piscina municipal i
instal·lacions esportives municipals
Article 6è. Quota tributaria
Serà la resultant d’aplicar les tarifes següents:
1. Piscines municipals:
a) Entrada nens d’edat compresa entre els 5 i els 14 anys, per dia:
b) Entrada majors de 14 anys, per dia:
c) Abonament temporada nens d’edat compresa entre els 5 i els 14 anys:
d) Abonament temporada majors de 14 anys:
e) Abonament temporada per unitat familiar, segons inscripció en el Padró Municipal
d’Habitants:
f) Abonament temporada, per grup familiar no inscrit al padró municipal d’habitants,
compost com a màxim pel cap de família i quatre membres més:

1,75 €
2,44 €
16,00 €
25,00 €
45,10 €

53,40 €
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2. Polisportiu municipal:
a) Utilització pista, amb llum, per hora:
b) Utilització pista, sense llum, per hora:

7,35 €
4,60 €

ORDENANÇA FISCAL NÚM.23 Reguladora de la taxa pel servei de subministrament d’aigua
potable a domicili
Article 6è. Quota tributària
Serà el resultat d’aplicar les tarifes següents:
1. Tarifes:
a) Mínim trimestral: 15 m3
b) A partir de 15 m3 de consum:
c) Conservació comptador, al mes:
d) Drets de connexió, per escomesa:
e) Drets de verificació de l’escomesa per canvi de titularitat:

9,00 €
1,00 €/m3
0,45 €
111,60 €
13,40 €

2. En cas de no poder efectuar-se la lectura del comptador d’aigua per causes alienes
a l’Administració Municipal es cobrarà a l’abonat en concepte de consum d’aigua, una
quota fixa trimestral de 9,00 €, a part de la tarifa corresponent per la conservació del
comptador, la qual no suposarà cap bonificació per les successives facturacions.
ORDENANÇA FISCAL NÚM.24 Reguladora de la taxa per ocupació de domini públic amb quioscs
o altres instal·lacions

Article 6. Quota tributària
1.

És el resultat d’aplicar les tarifes següents:

a)

Per ocupació de terrenys de domini públic del Polígon Industrial “La Plana” (ZE)
l’atorgament de llicència d’ocupació temporal:

- Fins a 50 m2 ocupats:
- Per cada m2 més o fracció

emparats en

7.068,80 €/ anuals
106,20 €/m2/any

b) Les mateixes tarifes s’aplicaran per l’ocupació de terrenys de domini públic de propietat municipal
emplaçats en altres zones del municipi, inclosos comuns i forest catalogades.
2.

La quota tributària es podrà prorratejar per trimestres naturals.

3.

L’abonament d’aquesta taxa no eximeix de l’obligació d’obtenir prèviament la llicència o
autorització municipal.

ORDENANÇA FISCAL NÚM.27 Reguladora de la taxa per la prestació del servei de publicitat a
l’emissora de Ràdio Municipal
Article 6è. Quota tributària
Serà la resultant d’aplicar les tarifes següents, segons el tipus i modalitat del servei prestat:
1.

Modalitat de publicitat tipus 1: Prestació del servei per un mínim de 4 mesos fins a 1 any.
Tres cunyes publicitàries per dia, tots els dies laborables de la setmana.
La durada de la cunya és de 30 a 45 segons, i el seu text serà el mateix durant el temps de prestació
del servei.
Tarifa: 34,42 euros/mes (IVA apart)

19

2.

Modalitat de publicitat tipus 2: Prestació del servei durant un mes.
Tres cunyes publicitàries per dia, tots els dies laborables de la setmana durant tot el mes.
La durada de la cunya és de 35 a 40 segons, i el seu text serà el mateix durant el temps de prestació
del servei.
Tarifa: 89,40 euros/mes ( apart IVA)

3.

Modalitat de publicitat tipus 3: Prestació del servei durant 15 dies.
Dues cunyes publicitàries per dia, tots els dies laborables de la setmana, durant els quinze dies.
La durada de la cunya és de 3 minuts aproximadament, i el seu text no podrà modificar-se.
Tarifa: 26,50 euros/mes (IVA apart)

4.

Modalitat de publicitat tipus 4: Cunyes publicitàries per dies.
La durada de la cunya publicitària és d’un minut aproximadament, tipus pregó, i realitzada
puntualment només una vegada.
Tarifa: 2,32 euros/cunya (IVA apart)

ORDENANÇA FISCAL NÚM.28 Reguladora de la taxa per publicitat al programa de festes

Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant la tarifa següent:
- Anunci tipus targeta:
- Anunci mitja pàgina:
- Anunci pàgina sencera

22,23‘- €
44,50’- €
83,30’- €

ORDENANÇA FISCAL NÚM.29 Reguladora de la taxa per impartició del curs de natació
Article 6. Quota tributària
1.

La quantia de la taxa es determinarà aplicant la tarifa següent:
31,00’- € per alumne i curs.

2.

La tarifa no podrà ser prorratejada per mesos.

ORDENANÇA FISCAL NÚM.30 Reguladora de la taxa per la prestació del servei de registre censal
d’animals de companyia
Article 6. Quota tributària
Serà la resultant d’aplicar la tarifa següent:
-

Per inscripció al registre censal i lliurament de la placa identificativa: 5,15 €

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32 Reguladora de la taxa municipal per visitar edificis,monuments i
espais de propietat municipal d’interès històric, artístic i cultural a Gandesa
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la quota es determinarà aplicant les tarifes següents:
-Tarifes a aplicar per visites a cadascun dels indrets relacionats a l’article 2n. de la present ordenança:
Per grups d'1 a 5 persones:
Per grups de 5 a 10 persones:
Per grups de 10 a 20 persones:
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2,65 €/persona.
2,00 € /persona.
1,30 € /persona

-Tarifes a aplicar per visites a tots els indrets relacionats a l’article 2n. de la present ordenança :
Per grups d'1 a 5 persones:
Per grups de 5 a 10 persones:
Per grups de 10 a 20 persones:

13,15 €/persona.
10,00 €/persona.
6,55 €/persona.

ORDENANÇA FISCAL NÚM.33 Reguladora de la taxa pel servei de l’escorxador municipal
Article 6. Quota tributària
Els usuaris del servei hauran de liquidar els imports següents:
1. Quota fixa mensual:

24,75 €

2. A més a més de la quota fixa hauran de liquidar mensualment els imports següents:
a) Pel sacrifici de corders:
b) Pel sacrifici de tocinos:

0,15 euros/kg
0,08 euros/kg

SEGON: Determinar que les modificacions aprovades entraran en vigor a
partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i
s'aplicaran
amb efectes d'aquella mateixa data,
a excepció de les
modificacions que afecten a les ordenances fiscals núms. 10, 11, 12 i 24, que
s'aplicaran amb efectes de l'1 de gener de 2005.
TERCER: Sotmetre aquests acords a exposició pública durant un termini de
trenta dies a efectes d'examen i de reclamacions, durant el qual els interessats
podran examinar els expedients i presentar davant l'Ajuntament Ple les
reclamacions que considerin convenients.
QUART: Determinar que un cop transcorregut el tràmit d'informació pública, si
no s'ha presentat cap tipus de reclamació, l'acord d'aprovació provisional
esdevindrà definitiu sense necessitat d'ulterior tràmit.
CINQUÈ: Comunicar a la Comissió de Preus de Catalunya, les noves tarifes
de l'ordenança fiscal núm. 16, reguladora del servei d'abastament d'aigua.
8) Aprovació si s'escau, de la liquidació presentada per l'empresa
SOREA, S.A., per la gestió del servei de subministrament d'aigua a la
població, exercici 2004.
Vista la liquidació presentada en data 1.03.2005 per l'empresa SOREA, S.A.
per la gestió del servei de subministrament d'aigua a la població, corresponent
a l'exercici 2004, en els termes següents:
-Factures de retribució a l'empresa pels serveis prestats durant l'any 2004:
Per la gestió del servei, 1er. trimestre 2004:
42.023,55€
Per la gestió del servei, 2ón. trimestre 2004:
45.195,86€
Per la gestió del servei, 3er. trimestre 2004:
54.945,06€
Per la gestió del servei, 4art. trimestre 2004:
50.733,17€
Regularització per diferències altes/baixes:
-40,57€
Pels treballs efectuats el camió de sanejament:
286,76€
TOTAL:..................................................................................193.143,83€
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-Import del Cànon de l'Aigua per consums municipals
que ha de satisfer l'Ajuntament:

3.987,80€

-Import dels padrons cobratoris d'aigua que l'empresa ha d'abonar a
l'Ajuntament:
Padró taxa aigua 1er. trimestre 2004:
43.564,85€
Padró taxa aigua 2ón. trimestre 2004:
47.515,06€
Padró taxa aigua 3er. trimestre 2004:
59.716,21€
Padró taxa aigua 4rt. trimestre 2004:
54.341,57€
Regularitzacions altes/baixes padrons 2004:
-50,86€
TOTAL: ................................................................................ 205.086,83€
-Resum:
-Saldo a favor de l'Ajuntament:

205.086,83€

-Saldo a favor de SOREA, S.A.:

197.131,63€

-Diferència a favor de l'Ajuntament: 7.955,20€
Feta avinent la documentació justificativa de la liquidació presentada, obrant a
l'expedient;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la liquidació presentada per l'empresa contractista "SOREA,
S.A.", per la gestió del servei d'abastament d'aigua a la població durant l'any
2004, en els termes anteriorment transcrits.
SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 2.22.227.00.0/4.4
(PT 04 i corrent) del Pressupost Municipal vigent.
TERCER:
Liquidar el deute contret per l'Ajuntament amb l'empresa
contractista esmentada, aplicant el sistema de compensació de deutes, amb
un saldo resultant a favor de l'Ajuntament de 7.955,20€.
QUART: Donar trasllat del present acord a l'empresa "SOREA, S.A." per al
seu coneixement i als efectes escaients.
9) Aprovació si s'escau, de les liquidacions tributàries practicades a
l'empresa TRADIA per l'ocupació de la Forest Comuns, CUP- 26.
L'empresa "Difusió Digital Societat de Telecomunicacions, SAU", d'ara
endavant TRADIA, no disposa de cap autorització o llicència municipal per
ocupar la Forest d'Utilitat Pública 26 del CUP Comuns, emplaçada dins del Pla

22

d'Espais d'Interès Natural de la Serra de Pàndols i Cavalls, de titularitat
municipal, amb instal·lacions de telefonia mòbil i altres de radiocomunicació,
la major part, de titularitat privada, i integrants d'una infrastructura bàsica que
genera l'activitat econòmica de diverses empreses privades amb afany de
lucre, amb interessos divergents dels interessos públics generals que defensa i
gestiona l'Administració Municipal dins l'àmbit de les competències legalment
conferides.
Mitjançant sengles acords de la Corporació Municipal, s'ha requerit a l'empresa
TRADIA en reiterades ocasions per a què sol·liciti a l'Ajuntament les
preceptives llicències, urbanística, ambiental i d'ocupació temporal.
No
obstant això, l'empresa esmentada únicament ha sol·licitat llicència ambiental,
si bé l'expedient resta suspès per acord plenari de 3 de març de 2005, fins que
l'empresa sol·liciti a l'Ajuntament les preceptives
llicències municipals
d'ocupació temporal i urbanística, respectivament.
L'Ordenança fiscal municipal núm. 24, regula la taxa municipal que s'ha de
liquidar per l'ocupació amb instal·lacions i altres, de terrenys de domini públic
de propietat municipal, emplaçats entre d'altres en els comuns i forest
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.
L'article 5è. de l'Ordenança determina que no s'aplicaran exempcions,
bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari que els
subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Atès que l'empresa TRADIA no gaudeix de cap exempció ni benefici fiscal que
l'eximeixi de satisfer la taxa municipal devengada per l'ocupació dels terrenys
de la Forest Comuns CUP 26, ni tampoc consta que gaudeixi de cap altra
exempció o bonificació en cap altra tribut municipal;
Feta avinent la proposta de l'Alcaldia i en concordança amb els acords adoptats
per l'Ajuntament Ple en dates 30 de març i 4 de novembre de 2004,
respectivament, sobre aquesta matèria;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Practicar a l'empresa "Difusió Digital Societat de Telecomunicacions,
SAU" (TRADIA), sengles liquidacions tributàries per l'ocupació des de l'any
2002, amb efectes de l'1.1.2002, de la Forest Comuns CUP 26 amb
instal·lacions de telefonia mòbil de les empreses Telefónica, Amena i
Vodafone, S.A., respectivament, en aplicació de l'Ordenança Fiscal Municipal
núm. 24, reguladora de la taxa municipal per l'ocupació del domini públic amb
instal·lacions i altres, els termes de les quals s'aproven en aquest mateix acte.
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SEGON: Notificar a l'empresa TRADIA les liquidacions practicades, amb
indicació dels recursos a interposar, terminis per a fer efectius en voluntària
els pagaments de les quotes tributàries resultants i llocs i forma on poden fer-se
efectives.
TERCER: Determinar que un cop transcorregut el termini per a fer efectives les
liquidacions en període voluntari, s'efectuarà el corresponent càrrec a BASEGestió d'Ingressos Locals de la Diputació, per exaccionar-les per via de
constrenyiment, amb els recàrrecs i interessos que legalment corresponguin.
QUART: Comunicar tanmateix a l'empresa TRADIA que les liquidacions
tributàries practicades per l'ocupació efectuada no la relleven de l'obligació
legal de sol·licitar a l'Ajuntament la corresponent llicència municipal per ocupar
la finca de propietat municipal ni tampoc de la de sol·licitar la llicència
urbanística.
10) Aprovació si s'escau, de les factures presentades per la Junta de
Compensació de la Unitat d'Actuació núm. 4, de les NSSP de Gandesa.
Vistes les factures que tot seguit es relacionen, emeses per la Junta de
Compensació de la Unitat d'Actuació núm. 4 de les Normes Subsidiàries de
Planejament de Gandesa a l'Ajuntament,
per la part proporcional de
despeses que ha de suportar l'Administració Municipal, com a propietària de
finques ubicades dins la UA-4, inclosa la procedent de cessió obligatòria del
10 per 100 de l'aprofitament mig, en els termes previstos al projecte de
reparcel.lació aprovat;
-Factura núm. 13/04, de data 26.02.05, d'import 4.224,85€
-Factura núm. 14/04, de data 26.02.05, d'import 23.915,80€
Fets avinents els justificats annexes a les factures aportades,
de suport a l'emissió de les factures presentades;

que serveixen

De conformitat amb els estatuts i bases d'actuació que regeixen el
funcionament de la Junta de Compensació esmentada;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar les factures de referència.
SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 6.60.600.01/5.1
(PT04) del Pressupost Municipal vigent.
TERCER:
Incorporar una certificació del present acord al corresponent
expedient administratiu.
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11) Aprovació inicial si s'escau, de l'expedient de modificació de crèdit
núm. 4/2004, que afecta al Pressupost Municipal de 2004.
El Sr. Alcalde va exposar que s'havien d'assumir urgentment determinades
obligacions per a les quals no hi havia consignació pressupostària suficient i
que afectaven a despeses d'inversió i a transferències de capital,
respectivament, i que per aquest motiu proposava aprovar un 4art. expedient
de modificació de crèdit, d'import 8.040,00€,
que afectaria al Pressupost
Municipal de 2004, prorrogat fins l'entrada en vigor del nou pressupost de
2005, i que es finançaria conjuntament amb nous o majors ingressos sobre els
totals previstos al pressupost i amb baixes de crèdits d'altres partides del
pressupost municipal no compromeses.
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, i 21, 34 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel
qual es desenvolupa el Capítol I de la Llei 39/1988,de 28 de desembre, així
com d'altres disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2004,
d'import 8.040,00€, que afecta al Pressupost Municipal del mateix exercici,
prorrogat fins l'entrada en vigor del nou pressupost, en els termes següents:
PARTIDES A SUPLEMENTAR O HABILITAR:
Núm. Partida
Denominació
Import.
_____________________________________________________________________
633.04/4.4

Renovació xarxa clavegueram i escomeses
del carrer Castell
6.454,00
780.00/4.5
Subvencions a entitats sense finalitat de lucre
per a despeses d'inversió
1.586,00
____________________________________________________________________
SUMA................................................................................................................8.040,00
TOTAL A SUPLEMENTAR O HABILITAR:....................................................8.040,00

FINANÇAMENT:
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a) Amb majors o nous ingressos sobre els totals previstos al Pressupost Mpal.:
Núm. Partida
552.00
755.12

Denominació

____

Aprofitaments cinegètics
Subv. Generalitat. Direcció General de Comerç
Obres Urb. nucli antic i zona comercial, 3 i 4 Fase

Import
970,00
1.909,00

TOTAL a)......................................................................................................... 2.879,00
b) Per baixes de crèdits d'altres partides
compromeses:
162.05/1.1
210.01/4.3
489.04/4.5

del Pressupost Municipal no

Assegurances membres Corporació Municipal
Reparació i manteniment de parcs i jardins
Subvencions a entitats locals d'interès socio
cultural, per activitats

1.720,00
1.855,00
1.586,00

Total b)..............................................................................................................5.161,00

c) TOTAL FINANÇAMENT (a+b):....................................................................8.040,00

SEGON: Sotmetre l'expedient aprovat al tràmit d'informació pública per un
termini de quinze dies a efectes d'examen i de reclamacions, amb el benentès
que un cop transcorregut aquest termini sense haver-hi cap reclamació,
l'expedient es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'ulterior
acord.
TERCER: Un cop aprovat definitivament, trametre còpia de l'expedient a la
Delegació Provincial d'Hisenda i a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat, respectivament, i publicar-ne un resum a nivell de capítols en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Assumptes d'Obres Públiques:
12) Aprovació si s'escau, de l'acceptació de les ajudes incloses en el
Programa d'Acció Territorial del PUOSC-2005, pel finançament de l'obra
"Aplicació de sistemes per a l'estalvi energètic i racionalització de
l'enllumenat a Gandesa".
Segons l'acord del Govern de la Generalitat de data 25.01.05 i la Resolució
GAP/554/2005, de 28.02.05,
publicada al DOGC 4338, de 8.3.05,
l'Ajuntament té inclosa en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, anualitat
de 2005, l'obra municipal nomenada "Aplicació de sistemes per a l'estalvi
energètic i racionalització de l'enllumenat públic", en els termes següents:
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-Núm. de l'obra: 2005/829
-Programa: Acció Territorial.
-Pressupost de l'obra:

181.817,94€

-Subvenció PUOSC:

50.000,00€

De conformitat amb el que estableixen les bases d'execució del PUOSC
2004/2007;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per a
finançar l'obra descrita.
SEGON: Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
TERCER: Considerar garantida la capacitat de l'Ajuntament, de gestió
administrativa i tècnica perquè les obres s'executin amb normalitat.
QUART:
Designar els enginyers tècnics industrials Srs. Joan Francesc
Martínez Melich i Josep Lluís Serrano Sanz, directors facultatius de l'obra
esmentada, que alhora són els tècnics redactors del projecte de la mateixa
actuació.
CINQUÈ: Assumir el compromís de solucionar l'Ajuntament, al seu càrrec
exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l'inici de les obres o
durant la seva execució.
12) Aprovació si s'escau, de l'acceptació de les ajudes incloses en el
Programa General del PUOSC-2005,
pel finançament de l'obra
"Urbanització de l'av. Catalunya, 2ª fase".
Segons l'acord del Govern de la Generalitat de data 25.01.05 05 i la Resolució
GAP/554/2005, de 28.02.05,
publicada al DOGC 4338, de 8.3.05,
l'Ajuntament té inclosa en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, anualitat
de 2005, l'obra municipal nomenada "Urbanització de l'av. Catalunya, 2ª fase",
en els termes següents:
-Núm. de l'obra: 2005/830
-Programa: General.
-Pressupost de l'obra:

160.289,73€

-Subvenció PUOSC:

83.050,00€

27

De conformitat amb el que estableixen les bases d'execució del PUOSC 20042007;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per a
finançar l'obra descrita.
SEGON: Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
TERCER: Considerar garantida la capacitat de l'Ajuntament, de gestió
administrativa i tècnica perquè les obres s'executin amb normalitat.
QUART: Designar l'arquitecte Sr. Josep Lluís Millán Bel, director facultatiu de
l'obra esmentada, alhora que és l'autor del projecte tècnic de la mateixa
actuació.
CINQUÈ: Assumir el compromís de solucionar l'Ajuntament, al seu càrrec
exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l'inici de les obres o
durant la seva execució.
14) Proposta de l'Alcaldia, sobre sol·licitar a la Diputació de Tarragona
que efectuï obres d'acondicionament de la travessia de la carretera
TV.7231, de Gandesa a Vilalba dels Arcs, al seu pas per Gandesa.
El Sr. Alcalde va exposar que l'Ajuntament, l'any 2001, ja havia sol·licitat a la
Diputació que es fes càrrec d'acondicionar el paviment i les voreres de la
travessia de la carretera TV-7231, de Gandesa a Vilalba dels Arcs al seu pas
per Gandesa, i que la Diputació havia contestat que havia pres nota de la
petició i que faria l'actuació quan ho decidís la Corporació de la mateixa
Diputació.
El Sr. Alcalde va exposar que malgrat el temps transcorregut, no s'havia fet
cap actuació i ara proposava al Ple reiterar la petició perquè la travessia
presentava greus deficiències, sent necessari condicionar el paviment i voreres
i efectuar la dotació dels serveis bàsics corresponents i que un cop realitzada
l'actuació,
l'Ajuntament acceptés la cessió de la travessia, tal com va
proposar la Diputació l'any 1987.
Va dir que per finançar l'actuació, la
Diputació podria utilitzar la dotació econòmica destinada al Regall , l'any 1997.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb el vot en contra del Grup Municipal CiU:
PRIMER: Sol·licitar a la Diputació de Tarragona que efectuï sense més dilació
les obres d'acondicionament de la travessia de la carretera TV-7231, de
Gandesa a Vilalba dels arcs, al seu pas per Gandesa, en el tram que va des
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de la pl. de la Farola fins la pl. Francesc Serres, davant l'Institut d'Ensenyament
Secundari Terra Alta, sent necessari condicionar el paviment i voreres i
efectuar la dotació dels serveis bàsics corresponents.
SEGON: Reiterar a la Diputació que es tracta d'una actuació urgent, ja que
aquesta via és molt transitada tant per vehicles com per vianants, perquè dóna
accés a les dependències del CEIP Puig Cavaller i a les de l'IES "Terra Alta", al
qual hi concurreixen els alumnes de tota la comarca.
TERCER: Manifestar a la Diputació que un cop efectuades les obres de
condicionament de la travessia, l'Ajuntament estaria disposat a acceptar la
seva cessió.
QUART: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per
l'executivitat del present acord.
15) Aprovació si s'escau, de les actes de cessió trameses per l'INCASOL,
d'uns terrenys destinats a equipaments, zones verdes, camins públics,
vialitats i serveis tècnics del Polígon Industrial la Plana.
En data 19.10.2004, l'Institut Català del Sòl ha tramès a l'Ajuntament tres
exemplars de l'acta de cessió de terrenys en favor de l'Ajuntament, ubicats al
sector industrial "la Plana", destinats a equipaments, zones verdes, camins
públics, vialitat i serveis tècnics, amb una superfície global de 25.080,75 m2.
Els terrenys corresponen a les cessions públiques i obligatòries que ha
d'efectuar l'INCASOL en favor de l'Ajuntament per l'actuació realitzada en el
Polígon Industrial la Plana, per les finalitats següents:
-Superfície equipaments:
-Superfície espais verds:
-Superfície camins públics:
-Superfície vialitat:
-Superfície serveis tècnics:

7.526,63 m2
8.085,20 m2
6.451,07 m2
2.539,57 m2
478,28 m2

Considerant que les cessions són correctes i que s'accepta així mateix la
servitud que constitueix la canonada de desguàs de clavegueram de formigó,
d'un diàmetre de 120 cm amb dos pous de registre, que discorre parcialment
per la parcel·la d'equipaments, a una profunditat d'un metre;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Acceptar la cessió pública i gratuïta que efectua l'Institut Català
del Sòl en favor de l'Ajuntament, d'uns terrenys del sector industrial "la Plana"
d'una superfície global de 25.080,75 m2, de conformitat amb el Pla Parcial del
mateix sector, destinats a les finalitats d'equipaments, zona verda, camins
públics, vialitat i serveis tècnics previstes en el planejament vigent.
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SEGON: Aprovar l'acta de cessió dels terrenys de referència,
l'Institut Català del Sòl.

tramesa per

TERCER: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l'executivitat del presentat acord i especialment, per a signar l'acta de cessió
aprovada.
QUART: Donar trasllat del present acord a l'Institut Català del Sòl i al Registre
de la Propietat de Gandesa,
respectivament, i anotar les cessions a
l'Inventari de Béns Municipals.
16) Aprovació si s'escau, de l'acta de cessió de les obres del projecte
constructiu del col·lector de desguàs del Polígon Industrial la Plana.
En data 19.10.2004, l'Institut Català del Sòl ha tramès a l'Ajuntament tres
exemplars de l'acta de cessió de les obres del projecte constructiu del col·lector
de desguàs del Sector Industrial "la Plana" a Gandesa.
Es tracta d'una actuació realitzada per l'INCASOL, prevista al projecte
constructiu del col·lector de desguàs del Sector Industrial "la Plana" de
Gandesa, aprovat definitivament per la Comissió de Govern de l'Ajuntament en
sessió de 21 d'agost de 2000.
Atès que un cop finalitzades les obres previstes al projecte, aquestes resten
encara en termini de garantia;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Acceptar la cessió que efectua l'Institut Català del Sòl en favor de
l'Ajuntament, de les obres del "Projecte constructiu del col·lector de desguàs
del Sector Industrial "la Plana", al terme municipal de Gandesa, amb les
condicions següents:
1. L'acceptació de la cessió tindrà vigència a partir de la data de finalització del
termini de garantia de les obres del projecte executat.
2. Que les obres efectuades s'ajustin al projecte tècnic aprovat per la Comissió
de Govern de l'Ajuntament en sessió de data 21 d'agost de 2000.
3.
Que durant el termini en què perdura la garantia de les obres,
s'acreditin patologies en la construcció de l'obra del col·lector.
SEGON: Aprovar l'acta de cessió dels terrenys de referència,
l'Institut Català del Sòl.
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no

tramesa per

TERCER: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l'executivitat del presentat acord i especialment, per a signar l'acta de cessió
aprovada.
QUART: Donar trasllat del present acord a l'Institut Català del Sòl i al Registre
de la Propietat de Gandesa,
respectivament, i anotar les cessions a
l'Inventari de Béns Municipals.
Assumptes de Governació:
17) Aprovació si s'escau, de la incoació d'un expedient administratiu per
a desafectar de la parcel·la d'equipaments del Polígon Industrial la Plana,
una porció de terreny de 437 m2 que passaria a ser patrimonial.
El Sr. Alcalde va exposar que considerava necessari materialitzar el projecte de
gasificació del municipi de Gandesa, amb la instal·lació d'una xarxa de
subministrament de gas propà per canalització.
Va dir que l'empresa
concessionària "Repsol YPF" ja havia presentat un projecte a la Direcció
General d'Indústria per endegar la inversió, però que la manca de disposició
dels terrenys on s'havien d'ubicar els dipòsits de GLP havia endarrerit la
tramitació del projecte.
El Sr. Alcalde va manifestar que al mes de març de 2003, l'Ajuntament havia
acordat incoar un expedient per la possible ubicació dels dipòsits de GLP en la
parcel·la d'equipaments del Polígon Industrial "la Plana", si bé l'expedient va
restar suspès perquè mancava per part de l'INCASOL la cessió formal dels
terrenys en favor de l'Ajuntament.
Va dir el Sr. Alcalde que ara l'Ajuntament ja disposava en ferm del terreny
d'equipaments del Polígon Industrial "la Plana", de 7.526,63 m2 de superfície,
ja que en aquesta mateixa sessió s'havia acceptat la cessió efectuada per
l'INCASOL en favor de l'Ajuntament i que la seva proposta al Ple era incoar
novament un expedient administratiu per a desafectar del terreny descrit, una
porció de 437 m2 de superfície, que passaria a ser patrimonial, per a cedir-ne
l'ús en precari a favor de l'empresa "Repsol IPF", a fi d'instal·lar-hi dos dipòsits
soterrats de GLP de 49.500 l. cadascun, previstos al projecte de gasificació de
Gandesa.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Fet avinent l'informe emès per Secretaria-Intervenció, obrant a l'expedient;
Vistos els articles 22.2l), 47.3n) i 81 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, 204 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i 20 i 26 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals;
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L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Incoar expedient administratiu per a desafectar de la parcel·la
d'equipaments que l'Ajuntament té al Polígon Industrial la Plana, de 7.526,63
m2 de superfície, una porció de terreny situada al límit de la parcel·la, de 437
m2 de superfície, la qual passaria a ser patrimonial.
SEGON: Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de
quinze dies, a efectes d'examen i de reclamacions.
TERCER: Determinar que un cop tramitat l'expedient administratiu i resolt pel
Ple de la Corporació Municipal en els termes establerts pel Decret 336/1988, de
17 d'octubre, es disposarà l'inici d'un nou expedient per a cedir l'ús en precari
de la porció de terreny de 437 m2 de superfície, qualificada com a patrimonial,
en favor de l'empresa "Repsol YPF" , a fi d'instal·lar-hi dos dipòsits soterrats de
GLP de 49.500 litres cadascun, previstos al projecte de gasificació de
Gandesa.
QUART: Donar trasllat del present acord a l'empresa "Repsol YPF" per al seu
coneixement i als efectes escaients.
18) Donar compte de l'escrit tramès per la Junta de Compensació de la
Unitat d'Actuació núm. 4, sobre nomenament del nou Consell Rector,
trasllat del domicili social, entre d'altres.
A continuació, per Secretaria, atenent a les instruccions facilitades pel Sr.
Alcalde, es va donar compte del document presentat en data 11 d'abril de 2005
per la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació núm. 4, sobre acords
adoptats per aquesta, en reunió general extraordinària celebrada en data 26
de febrer de 2005, sobre designació del Sr. Robert Bofarull Veciana com a
nou President de l'entitat,
el trasllat del domicili social de la Junta a la
Canonja, c. Raval, núm. 17 i la designació dels membres autoritzats per a la
disposició de fons del compte corrent que l'entitat té oberta a "la Caixa".
L'Ajuntament Ple, va donar-se'n per assabentat.
19) Aprovació si s'escau, de la imposició i ordenació de contribucions
especials per les obres de "Renovació de la xarxa de clavegueram del c.
Enric Granados".
El Sr. Alcalde va exposar que per a finançar parcialment les obres de
"Renovació de la xarxa de clavegueram del c. Enric Granados", proposava al
Ple de la Corporació Municipal imposar contribucions especials a satisfer els
veïns directament afectats per les obres, en els termes següents, tal com
s'havia previst també al Pressupost Municipal vigent:
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-Cost de les obres:
-Subvencions:
-Cost de les obres que suporta l'Ajuntament:
-Contribucions especials:
(60 per 100 del cost que suporta l'Ajuntament)
-Aportació Ajuntament fons propis: 40 per 100 restant:
-Mòdul de repartiment:
metres lineals de façana.

3.347,64€
0,00€
3.347,64€
2.008,58€
1.339,06€

Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Fet avinent l'informe emès per Secretaria-Intervenció, obrant a l'expedient;
Vistos els articles 22.2e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, 15 al 17 i 28 a 37 del Reial Decret Legislatiu 2/2002, de
5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de contribucions
especials per les obres de "Renovació de la xarxa de clavegueram i
d'escomeses del c. Enric Granados, de Gandesa", en els termes següents:
-Cost de l'obra, segons memòria tècnica valorada:.....................3.347,64€
-Ajuts i subvencions:...........................................................................0,00€
-Cost que suporta l'Ajuntament:..................................................3.347,64€
-Import a recaptar en concepte de contribucions
especials:....................................................................................2.008,58€
(equivalent al 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.
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.
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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.
20) Aprovació si s'escau, de la imposició i ordenació de contribucions
especials per les obres d'Urbanització de l'av. Catalunya, 1ª fase.
El Sr. Alcalde exposar al Ple de la Corporació Municipal que per a finançar
parcialment les obres d'Urbanització de l'av. Catalunya, 1ª fase, inclosa en el
PUOSC-2004, proposava imposar contribucions especials, a satisfer els veïns
directament beneficiats per l'obra, en els termes següents, tal com estava
previst al Pla de Finançament de les Inversions incloses al Pressupost
Municipal vigent:
-Cost de l'obra:
172.416,16€
-Ajuts i subvencions:
112.202,00€
-Cost que suport l'Ajuntament:
60.214,16€
-Contribucions Especials:
36.128,50€
(60 per 100 del cost que suporta l'Ajuntament)
-Mòdul de repartiment: metres lineals de façana.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Fet avinent l'informe emès per Secretaria-Intervenció, obrant a l'expedient;
Vistos els articles 22.2e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, 15 al 17 i 28 a 37 del Reial Decret Legislatiu 2/2002, de
5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb el vot en contra del Grup Mpal. CIU:
PRIMER: Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de contribucions
especials per les obres d'Urbanització de l'av. Catalunya, 1ª fase", en els
termes següents:

34

-Cost de l'obra, segons projecte tècnic aprovat:.....................172.416,16€
-Ajuts i subvencions:...............................................................112.202,00€
-Cost que suporta l'Ajuntament:................................................60.214,16€
-Import a recaptar en concepte de contribucions
especials:..................................................................................36.128,50€
(equivalent al 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.
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.
21) Aprovació si s'escau, de l'atorgament d'autorització a "Endesa
Distribución Eléctrica, SLU" per instal·lar un centre transformador en
finca municipal ubicada a la urbanització Povet de la Plana.
Fetes avinents la sol·licitud d'autorització i la proposta de conveni tramesa per
l'empresa "Endesa Distribución Eléctrica, SLU", per instal·lar un centre
transformador en una finca urbana propietat de l'Ajuntament, destinada a
parcs i jardins a la Unitat d'Actuació núm. 4, de Gandesa, qualificada a
l'Inventari de Béns com a bé de domini públic, ús públic;
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Atès que el centre transformador s'ha d'instal·lar per materialitzar el projecte
d'electrificació de la mateixa zona de la Unitat d'actuació núm. 4 i de les
parcel·les Povet de la Plana;
De conformitat amb el que estableixen els articles 53 a 58 del Decret
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels
ens locals, referent a la utilització dels béns de domini públic;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Atorgar a l'empresa "Endesa Distribución Eléctrica, SLU",
autorització a precari per l'ocupació temporal d'una finca de propietat municipal,
ubicada dins l'àmbit de la Unitat d'Actuació núm. 4 de les NSSP de Gandesa,
qualificada com a Sistemes de Parcs i Jardins Urbans, de domini públic, ús
públic segons l'Inventari de Béns Municipals, amb la instal·lació d'un centre
transformador previst al projecte d'electrificació de la mateixa zona de la UA-4 i
parcel·les de la urbanització Povet de la Plana de Gandesa, en els termes i
condicions que es regulen al punt següent.
SEGON: Aprovar el conveni a formalitzar amb l'empresa esmentada, per
regular els termes i condicions de l'autorització atorgada, de conformitat amb
les clàusules que es transcriuen a continuació:
Pactes:
1er.: L'Ajuntament atorga a Endesa Distribución Eléctrica, SLU autorització a precari
perquè de forma gratuïta i temporal instal·li un centre transformador, senyals
d'identificació, localització i seguretat, a la finca municipal abans descrita, emplaçada
en l'àmbit de la Unitat d'actuació núm. 4, qualificada per les NSSP com Sistema de
Parcs i Jardins Urbans, en el lloc i superfície de la finca que determini l'Ajuntament.
L'autorització es fa extensiva tanmateix a entrades i sortides dels cables d'alta i baixa
tensió, aeris i/o subterranis que alimentin l'esmentat centre i que es derivin per al
normal desenvolupament de la xarxa, des del límit de la finca fins el lloc on s'ubicarà el
centre transformador.
2ón.: L'Ajuntament conservarà la titularitat i el ple domini del terreny esmentat i
únicament atorga autorització temporal a precari a Endesa Distribución Eléctrica, SLU
per a utilitzar la part de la finca ocupada amb les instal·lacions elèctriques que
conformen el centre de transformació, les quals seran de l'exclusiva propietat de
l'empresa, qui en farà la conservació, manteniment i reparació, així com l'adaptació
i modificació que estimi necessàries imposades per les necessitats del servei.
3er. D'acord amb el que disposa la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector
Eléctrico i el Reial Decret 1955/2000, que la desenvolupa, es constitueix sobre la
finca abans descrita una servitud de pas aeri/subterrani pel servei de subministrament
d'energia elèctrica, amb l'abast i contingut previstos a la normativa que regula la
matèria i en benefici de les instal·lacions objectes d'aquest conveni.
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4art. Amb la finalitat de garantir el normal funcionament del centre de transformació,
l'Ajuntament autoritza a Endesa Distribución Eléctrica, SLU perquè el seu personal o el
de les empreses col·laboradores acreditades a l'efecte, tingui accés lliure i directe al
centre de transformació i altres instal·lacions elèctriques annexes en tot moment i
durant les 24 hores del dia.
El lliure accés a les instal·lacions pel personal i en seu cas, dels vehicles, es
realitzarà sense necessitat d'una autorització específica en cada cas, i amb els
objectiu següents:
a) Que es puguin realitzar les obres de conservació, manteniment, reparació,
adaptació i/o modificació que siguin necessàries i/o vinguin imposades per les
necessitats del servei, en les instal·lacions existents en el centre, així com dels
cables d'alta i baixa tensió que alimentin el centre i que es derivin del mateix.
b) Que es pugui procedir a la substitució dels elements, instal·lacions i aparellatge en
l'esmentat centre, inclosos els transformadors, així com dels cables aeris i/o
subterranis que entrin i/o surtin del mateix, realitzant a l'efecte les operacions i
treballs que siguin necessari.
5è.: Si resultés necessari, l'Ajuntament es compromet a estudiar la conveniència de
l'establiment de futures ampliacions de les instal·lacions elèctriques, en cas que
l'empresa subministradora hagués d'atendre nous subministraments i millorar la
qualitat del servei,
rebent l'Administració Municipal en aquest supòsit, les
compensacions que procedeixin.
6è.
Determinar que el present conveni, és de naturalesa administrativa, i per
qualsevol divergència en la seva interpretació serà competent la Jurisdicció
Contenciós Administrativa.

TERCER: Determinar a l'empresa beneficiària que l'autorització atorgada
originarà al seu favor, una situació de possessió precària essencialment
revocable per part de l'Ajuntament per raons d'interès públic i sense dret a
indemnització.
QUART: Determinar tanmateix, que la present autorització es podrà fer
extensiva a favor d'altres empreses que puguin substituir en un futur a la titular
actual de l'autorització municipal, en els termes que estableixi el mateix
Ajuntament.
CINQUÈ: Donar trasllat del present acord a l'empresa "Endesa Distribución
Eléctrica, SLU" per al seu coneixement i als efectes escaients.
SISÈ: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l'executivitat del present acord i especialment, per a signar amb l'empresa
esmentada el conveni en els termes transcrits.
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22) Aprovació si s'escau, de l'atorgament d'autorització a "Endesa
Distribución Eléctrica, SLU", per instal·lar un centre transformador en
finca municipal ubicada al c. Sant Miquel núm. 60, de Gandesa.
Fetes avinents la sol·licitud d'autorització i la proposta de conveni tramesa per
l'empresa "Endesa Distribución Eléctrica, SLU", per instal·lar un centre
transformador en una finca urbana propietat de l'Ajuntament, emplaçada al c.
Sant Miquel, núm. 60, de Gandesa, qualificada com a solar segons les NSSP,
bé de domini públic, ús públic segons l'Inventari de Béns Municipals,
actualment destinada a zona d'estacionament de vehicles;
Atès que el centre transformador s'ha d'instal·lar per materialitzar el projecte de
canvi d'ubicació del centre transformador actualment existent al c. Reis
Catòlics, d'estat precari, i per la millora de les instal·lacions de baixa tensió
existents a una part del municipi;
De conformitat amb el que estableixen els articles 53 a 58 del Decret
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels
ens locals, referent a la utilització dels béns de domini públic;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: PRIMER: Atorgar a l'empresa "Endesa Distribución Eléctrica, SLU",
autorització a precari per l'ocupació temporal d'una finca de propietat municipal,
emplaçada al c. Sant Miquel, núm. 60, de Gandesa, qualificada com a solar
segons les NSSP, bé de domini públic, ús públic segons l'Inventari de Béns
Municipals, actualment destinada a zona d'estacionament de vehicles, amb la
instal·lació d'un centre transformador, per materialitzar el projecte de canvi
d'ubicació del centre transformador actualment existent al c. Reis Catòlics,
d'estat precari, i per la millora de les instal·lacions de baixa tensió existents a
una part del municipi, en els termes i condicions que es regulen al punt
següent.
SEGON: Aprovar el conveni a formalitzar amb l'empresa esmentada, per
regular els termes i condicions de l'autorització atorgada, de conformitat amb
les clàusules que es transcriuen a continuació:
Pactes:
1er.: L'Ajuntament atorga a Endesa Distribución Eléctrica, SLU autorització a precari
perquè de forma gratuïta i temporal instal·li un centre transformador, senyals
d'identificació, localització i seguretat, a la finca municipal abans descrita, emplaçada
al c. Sant Miquel, núm. 60, qualificada per les NSSP com a solar, en el lloc i
superfície de la finca que determini l'Ajuntament.

38

L'autorització es fa extensiva tanmateix a entrades i sortides dels cables d'alta i baixa
tensió, aeris i/o subterranis que alimentin l'esmentat centre i que es derivin per al
normal desenvolupament de la xarxa, des del límit de la finca fins el lloc on s'ubicarà el
centre transformador.
2ón.: L'Ajuntament conservarà la titularitat i el ple domini del terreny esmentat i
únicament atorga autorització temporal a precari a Endesa Distribución Eléctrica, SLU
per a utilitzar la part de la finca ocupada amb les instal·lacions elèctriques que
conformen el centre de transformació, les quals seran de l'exclusiva propietat de
l'empresa, qui en farà la conservació, manteniment i reparació, així com l'adaptació
i modificació que estimi necessàries imposades per les necessitats del servei.
3er. D'acord amb el que disposa la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector
Eléctrico i el Reial Decret 1955/2000, que la desenvolupa, es constitueix sobre la
finca abans descrita una servitud de pas aeri/subterrani pel servei de subministrament
d'energia elèctrica, amb l'abast i contingut previstos a la normativa que regula la
matèria i en benefici de les instal·lacions objectes d'aquest conveni.
4art. Amb la finalitat de garantir el normal funcionament del centre de transformació,
l'Ajuntament autoritza a Endesa Distribución Eléctrica, SLU perquè el seu personal o el
de les empreses col·laboradores acreditades a l'efecte, tingui accés lliure i directe al
centre de transformació i altres instal·lacions elèctriques annexes en tot moment i
durant les 24 hores del dia.
El lliure accés a les instal·lacions pel personal i en seu cas, dels vehicles, es
realitzarà sense necessitat d'una autorització específica en cada cas, i amb els
objectiu següents:
a) Que es puguin realitzar les obres de conservació, manteniment, reparació,
adaptació i/o modificació que siguin necessàries i/o vinguin imposades per les
necessitats del servei, en les instal·lacions existents en el centre, així com dels
cables d'alta i baixa tensió que alimentin el centre i que es derivin del mateix.
b) Que es pugui procedir a la substitució dels elements, instal·lacions i aparellatge en
l'esmentat centre, inclosos els transformadors, així com dels cables aeris i/o
subterranis que entrin i/o surtin del mateix, realitzant a l'efecte les operacions i
treballs que siguin necessari.
5è.: Si resultés necessari, l'Ajuntament es compromet a estudiar la conveniència de
l'establiment de futures ampliacions de les instal·lacions elèctriques, en cas que
l'empresa subministradora hagués d'atendre nous subministraments i millorar la
qualitat del servei,
rebent l'Administració Municipal en aquest supòsit, les
compensacions que procedeixin.
6è.
Determinar que el present conveni, és de naturalesa administrativa, i per
qualsevol divergència en la seva interpretació serà competent la Jurisdicció
Contenciós Administrativa.
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TERCER: Determinar a l'empresa beneficiària que l'autorització atorgada
originarà al seu favor, una situació de possessió precària essencialment
revocable per part de l'Ajuntament per raons d'interès públic i sense dret a
indemnització.
QUART: Determinar tanmateix, que la present autorització es podrà fer
extensiva a favor d'altres empreses que puguin substituir en un futur a la titular
actual de l'autorització municipal, en els termes que estableixi el mateix
Ajuntament.
CINQUÈ: Donar trasllat del present acord a l'empresa "Endesa Distribución
Eléctrica, SLU" per al seu coneixement i als efectes escaients.
SISÈ: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l'executivitat del present acord i especialment, per a signar amb l'empresa
esmentada el conveni en els termes transcrits.
Assumptes d'interès social-cultural.
23) Ratificació si s'escau, de la resolució de l'Alcaldia, d'aprovació del Pla
Local de Joventut 2005-2007.
El Sr. Alcalde va cedir la paraula al Regidor Mpal. de Joventut, Sr. Ramón
Lluís Vidal, el qual va exposar que s'havia celebrat un Fòrum de Joves, que
havia propiciat la reunió d'un grup de joves amb ganes de fer coses al poble.
Va exposar que un dels actes celebrats arran del Fòrum va ser la festa del Cap
d'Any, efectuada al Pati de les Escoles Velles. Va dir que també s'havia
elaborat un Pla Local de Joventut, presentat a la Secretaria General de
Joventut de la Generalitat,
amb la previsió de realitzar diverses activitats
d'interès social, festiu i cultural, com són cursos de cuina, sortides, trobades,
etc. Va exposar que en el fons, l'objectiu bàsic era que la gent jove participés
en la vida local.
El Sr. Alcalde va exposar que per raons d'urgència derivades pel termini
establert en la presentació del Pla Local de Joventut a la Secretaria General de
Joventut, havia dictat en data 16 de març de 2005 la resolució que es transcriu
a continuació, en ús de les competències conferides per l'article 21.1k) de la
Llei 7/1985, de 2'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local:
RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA
"L'article 66.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, determina que el municipi, per a la gestió dels
seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena d'activitats que
contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns.
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Per altra part, l'article 71.1 del mateix text legal, estableix que el municipi, també pot exercir
activitats complementàries de les pròpies d'altres administracions públiques i en particular, les
relatives a la cultura, la joventut i l'esport, entre d'altres.
És precisament en l'àmbit de joventut que l'Ajuntament vol efectuar diverses tasques que
fomentin l'associacionisme juvenil, la realització d'activitats d'interès socio-cultural adreçades
a aquest col·lectiu i el foment de la participació juvenil en les activitats organitzades, entre
d'altres.
Amb aquesta finalitat, s'ha elaborat el Pla Local de Joventut de Gandesa 2005-2007, en el
qual es fa una diagnosi de la situació actual en matèria de joventut,
es valoren les
necessitats i deficiències existents actualment en aquest àmbit, es defineixen els objectius a
assolir en el termini assenyalat i es programen les actuacions a realitzar dins del mateix
termini, establint-se que el pressupost econòmic de desenvolupament del pla ascendeix a
45.800,00€.
Considerant que el Pla Local de Joventut de Gandesa 2005-2007 és coherent amb les
actuacions que l'Ajuntament ha de realitzar a curt termini en matèria de joventut;
En ús de les atribucions que em confereix l'article 21.1k) i o) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i disposicions concordants;
RESOLC:
PRIMER: Aprovar el Pla Local de Joventut de Gandesa 2005-2007.
SEGON: Trametre'n dos exemplars a la Secretaria General de Joventut perquè en tingui
constància i el qualifiqui en els termes previstos a l'Ordre PRE/24/2005, de 17 de febrer,
publicada al DOGC 4326 de data 18.02.2005.
TERCER: Que de la present resolució se'n doni compte al Ple de la Corporació Municipal per
a la seva ratificació
Ho mana i signa l'Alcalde-President, a Gandesa, a setze de març de dos mil cinc".

El Sr. Alcalde va sol·licitar al Ple de la Corporació Municipal que ratifiqués la
resolució transcrita i que es donés compte de l'acord a la Secretaria General de
Joventut de la Generalitat.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Ratificar íntegrament la resolució anteriorment transcrita.
SEGON: Donar trasllat del present acord a la Secretaria General de Joventut
de la Generalitat, per al seu coneixement i als efectes escaients.
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24) Proposta de l'Alcaldia sobre la nomenclatura d'una via pública.
El Sr. Alcalde va exposar que el passat mes de febrer s'havia produït la pèrdua
de l'Hble. Sr. Miquel Ferrer Boira, nomenat per l'Ajuntament Fill Predilecte de
Gandesa, per la seva dedicació a l'ensenyança, per l'altruisme que al llarg
dels anys havia mostrat en la seva tasca docent i per la paciència i afecte que
va caracteritzar el seu tracte amb els alumnes, sense excepció. Va dir que en
el seu honor i per perpetuar el seu nom a Gandesa, proposava al Ple de la
Corporació Municipal designar amb el seu nom una via pública transversal de
la Unitat d'Actuació núm. 4.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Designar una de les vies públiques transversals de la Unitat
d'Actuació núm. 4 amb el nom de Mestre Miquel Ferrer Boira.
SEGON: Sotmetre el present acord al públic durant un termini de quinze dies,
a efectes d'examen i de reclamacions.
25) Sol·licitud de la Comunitat de Regants de la Zona Oriental de la Terra
Alta, Col·lectivitat de Gandesa.
El Sr. Alcalde va exposar que la Comunitat de Regants de la Zona Oriental de
la Terra Alta, Col·lectivitat de Gandesa, sol·licitava a l'Ajuntament que
col·laborés econòmicament en el finançament de les despeses derivades per
la locomoció i dietes del President, derivades per assistència a reunions
oficials.
El Sr. Alcalde va manifestar que ell era partidari de què l'Ajuntament no
assumís cap despesa en aquest sentit.
Per la seva part, el Regidor Sr. Pere Joan Bové Vallespí, del Grup Mpal. CiU,
va exposar que actualment no arribaven subvencions per a cobrir les
despeses de funcionament de la Comunitat de Regants i el seu funcionament
era molt precari. Va dir que una cosa era el que pagaven els agricultors a
REGSA i l'altra, les despeses de funcionament de la Col·lectivitat de Regants
de cada poble. Va exposar que per la seva part, el Consell Comarcal ja havia
resolt no assumir cap més despesa addicional, ja que assumia el pagament
dels interessos dels avals de la Comunitat de Regants i altres despeses. Va
dir que ell veia bé d'accedir a la petició de la Col·lectivitat de Gandesa i atorgar
a aquesta una subvenció anual amb càrrec al Pressupost Municipal.
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El Regidor Sr. Ramón Lluís Vidal, del Grup Mpal. UPG-IPE-FIC, va manifestar
que les subvencions que l'Ajuntament atorgava anualment a les entitats eren
destinades al funcionament i activitats d'aquestes i en canvi en aquest cas, la
subvenció aniria directa a satisfer unes dietes personals.
El Regidor Sr. Pere Joan Bové Vallespí va dir que es tractava d'unes despeses
limitades, que considerava que s'havien d'assumir.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l'abstenció del Regidor Sr. Manel Vidal
Salvadó (Grup Mpal. APG-IPE-FIC) i el vot en contra del Grup Municipal CiU;
PRIMER:
Desestimar la petició de la Comunitat de Regants de la Zona
Oriental de la Terra Alta, Col·lectivitat de Gandesa, de col.laboració
econòmica pel finançament de les despeses derivades per la locomoció i
dietes del President de la Col·lectivitat, derivades per assistència a reunions
oficials, per considerar que no és matèria que hagi de subvencionar
l'Ajuntament amb fons del seu Pressupost Municipal, en el qual únicament es
preveuen subvencions pel funcionament i activitats organitzades per entitats
locals d'interès socio-cultural.
SEGON: Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i
als efectes escaients.
26)
Aprovació de la moció tramesa per l'Entitat Municipal
Descentralitzada de Jesús sobre l'entitat jesusenca "Societat Cultural i
Ecologista Sant Josep".
Vista la moció presentada per l'Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús,
sobre suport a l'entitat de Jesús "Societat Cultural i Ecologista Sant Josep", en
la seva sol·licitud adreçada a la Conselleria de Cultura de la Generalitat per tal
que li sigui atorgada la Creu de Sant Jordi amb motiu del 125è. aniversari de la
seva creació;
Feta avinent la proposta de l'Alcaldia, en el sentit d'aprovar l'esmentada moció i
donar suport a l'entitat interessada;
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Donar suport a l'entitat "Societat Cultural i Ecologista Sant Josep" en
la seva sol·licitud a l'Honorable Consellera de Cultura de la Generalitat,
d'atorgament de la Creu de Sant Jordi amb motiu del 125è aniversari de la seva
creació.
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SEGON: Comunicar aquest acord a l'entitat "Societat Cultural i Ecologista Sant
Josep".
TERCER: Donar-ne trasllat al Departament de Cultura de la Generalitat, per al
seu coneixement i als efectes escaients.
Assumptes diversos:
27) Assumptes de l'Alcaldia-Presidència.
No n'hi varen haver.
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. Pere Joan Bové Vallespí, del Grup Mpal. CiU,
el qual va preguntar al Sr. Alcalde si ja s'havia comunicat a l'Ajuntament l'acord
adoptat pel COMEBE respecte l'adhesió de l'Ajuntament de Gandesa a
l'esmentat Consorci.
El Sr. Alcalde va contestar que encara no, però que es celebraria una reunió
aviat amb el President del Consorci.
El Regidor Sr. Pere Joan Bové Vallespí va preguntar al Sr. Alcalde si era cert
que un senyor que deia que era historiador havia demanat a l'Ajuntament
poder consultar els arxius històrics de la Guerra Civil i que se li havia denegat.
El Sr. Alcalde va contestar que se li havia denegat d'una forma motivada,
perquè el material dels arxius s'havia d'inventariar i digitalitzar.
El Regidor Sr. Pere Joan Bové va preguntar com estava el projecte de la
instal·lació de gespa al camp de futbol.
El Regidor d'Esports, Sr. Manel Vidal Salvadó, del Grup Mpal. APG-IPE-FIC,
va dir que ja estaven al cas d'aquest tema, però que amb el canvi de càrrecs
polítics de la Generalitat encara no s'havia concretat res.
El Sr. Alcalde va dir que en tot cas, ja s'havia demanat.
Per altra part, el Regidor Sr. Pere Joan Bové Vallespí va preguntar al Sr.
Alcalde si s'havia fet algun tipus de comunicació respecte el projecte del
Polígon Industrial les Camposines, al TM de la Fatarella.
El Sr. Alcalde va contestar que no hi havia cap comunicació oficial.
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En un altre ordre de coses, el Regidor Sr. Pere Joan Bové, va preguntar
quina postura tindria l'Ajuntament respecte l'energia eòlica.
El Sr. Alcalde va contestar que una postura oberta totalment. Va dir que
l'Ajuntament no havia signat cap document amb ningú, que no s'havia cobrat
res per part de cap empresa ni de ningú i que l'Ajuntament no havia adoptat
cap compromís amb ningú. Va dir que en conseqüència, tant si el tema de
l'energia eòlica anava endavant com si no, volia veure com evolucionava
aquesta matèria.
El Sr. Pere Joan Bové, va dir que respecte el punt 14, referent a sol·licitar a la
Diputació que fés les obres de la Carretera de Diputació, el seu Grup hi havia
votat en contra perquè considerava que les obres s'havien de fer amb
independència dels diners que la Diputació ja havia assignat a la inversió del
Regall. Va dir que s'haurien de fer les dues coses.
El Regidor d'Obres Sr. Isidre Montané Cabús, del Grup Mpal. APG-IPE-FIC, va
dir que si es feia l'obra tal com feia normalment la Diputació, només es
milloraria el ferm. Va dir que si s'havien de fer les voreres, l'enllumenat públic
i altres, l'obra valdria molts més diners i que si per fer aquesta actuació
s'assignaven els diners del Regall, no seria cap mala inversió.
El Sr. Alcalde va dir que la inversió del Regall tampoc era viable de fer-la ara,
perquè l'Agència Catalana de l'Aigua tampoc tenia recursos econòmics per a
cofinançar-la. Va manifestar que si els diners que la Diputació havia assignat al
Regall l'any 1997 no s'utilitzaven, en un futur es podrien acabar donant de
baixa.
En un altra ordre de coses, el Regidor Sr. Pere Joan Bové, va dir que respecte
les contribucions especials de l'av. Catalunya, s'havia de mirar de trobar més
finançament perquè no calgués pagar tant als veïns. Va dir que potser hi
hauria possibilitat d'obtenir diners de la Demarcació de Carreteres de l'Estat.
El Sr. Alcalde va dir que ja s'havia mirat, però que fins que no es faci la variant
de la carretera i el vial actual se cedeixi a l'Ajuntament, no donaran cap tipus
de compensació econòmica, que això ja venia regulat en una Ordre Ministerial.
Per la seva part, el Regidor Sr. Carles Luz Muñoz, del Grup Municipal CiU, va
preguntar al Sr. Alcalde si se sabia algo respecte el projecte de la variant de la
carretera N-420 al seu pas per Gandesa.
El Sr. Alcalde va contestar que no,
tècnics.
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que només se sabien el criteris dels

I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió a les dotze del vespre de la data al començament
assenyalada, agraint a tots els assistents la seva presència a l'acte.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, dos de maig de dos mil cinc.
Vist i plau,
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.

46

