ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EN DATA 2 D’AGOST DE 2007.
A Gandesa, sent un quart de deu del vespre del dia 2 d’agost de 2007, es
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Gandesa, sota la
presidència del Sr. Alcalde, en Miquel Aubà Fleix, els Regidors Municipals que
tot seguit es relacionen, convocats prèviament per l'Alcaldia, a fi de celebrar
sessió plenària de caràcter ordinari.
-Sra. Inés Piqué Gabriel.
-Sr. Manel Vidal Salvadó.
-Sr. Pere Royo Pedrola.
-Sr. Jesús Fermín Andrés Molins.
-Sra. Joana Jornet Tomàs.
Van excusar la seva assistència els Regidors:
-Sr. Carles Luz Muñoz.
-Sr. Carles Llarch Amposta.
-Sr. Joaquin Pedrola Garde.
Per altra part, els Regidors Srs. Mateu Aubà Galano i Ramón Lluís Vidal, es
van incorporar a la sessió més tard.
Hi és present la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal, Sra.
Iolanda Sas Laudo.
El Sr. Alcalde, desprès de comprovar l'existència del quòrum necessari, va
disposar l'inici de la sessió, amb el tractament dels assumptes inclosos a l'ordre
del dia.
De conformitat amb el que determinen els articles 110 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels Ens Locals i concordants, es transcriuen a continuació els
acords plenaris adoptats.
Assumptes de caràcter general:
1) Aprovació si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària
per l’Ajuntament Ple en data 10 de juliol de 2007.

celebrada

Feta avinent l’acta de la sessió ordinària celebrada per la Corporació Municipal
en data 10 de juliol de 2007;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió de referència,

sense esmenes de cap tipus.

En aquest moment, s’incorpora a la sessió el Regidor Municipal Sr. Mateu
Aubà Galano.
2) Donar compte de la correspondència d’interès municipal.
A continuació, la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal, atenent a
les instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d’un recull de la
correspondència d’interès municipal rebuda darrerament, segons el detall
següent:
a) Escrit del SSTT del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat, de data 20.07.2007, comunicant que aportarà 56.000,00€ per les
obres de Rehabilitació estructural de porxo de descàrrega del Celler Cooperatiu
de Gandesa, fase 1.
b) Escrit de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu de la
Generalitat, de data 29.06.2007, comunicant que s’atorga provisionalment a
l’Ajuntament una subvenció per import de 305.000,00€ per la creació de 61
places per a infants de 0 a 3 anys en centre de titularitat municipal.
c)
Escrit de l’Agència de Residus de Catalunya, de data 12.07.2007,
comunicant que s’ha denegat la subvenció sol·licitada per l’Ajuntament per a
la clausura d’abocadors municipals fora d’ús i altres, pels motius que consten a
la mateixa resolució.
d) Escrit de l’IRTA, de data 13.07.2007, d’agraïment a l’Ajuntament per
haver-li facilitat el reg inicial dels assajos a la seva finca durant aquests darrers
quatre anys, abans de poder connectar la xarxa de reg de la ZOTA.
e) Escrit de l’Agència Catalana de l’Aigua, de data 12.07.2007, comunicant
que s’atorga a l’Ajuntament una subvenció per import de 5.085,00€ per a
difusió de mecanismes estalviadors d’aigua de Gandesa.
g) Escrit de l’Agència de Residus de Catalunya, de data 18.07.2007,
comunicant que s’atorga a l’Ajuntament una subvenció de 5.029,00€ per al
foment de la recollida selectiva de fracció orgànica dels residus municipals,
exercici 2007.
h) Escrit de la Fiscalia, Audiència Provincial de Tarragona, de data
23.07.2007,
pel qual sol·licita a l’Ajuntament l’adopció de les mesures
necessàries per a l’eliminació de l’abocador il·legal ubicat en el TM, i de
vigilància i preservació respecte a les línies de conducció elèctrica.
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i) Escrit del Consell Comarcal de la Terra Alta, de data 23.07.2007, sobre la
campanya de divulgació i comunicació per millorar la recollida selectiva a la
comarca, amb tramesa d’uns imans de nevera informatius.
j) Escrit del Consell Comarcal de la Terra Alta, de data 25.07.2007, sobre
tramesa de diversos exemplars del Tríptic del Cicle de cinefòrum 2007, que
inclou les pel·lícules que es projectaran a cadascun dels pobles de la comarca.
k) Escrit de l’Agència Catalana de l’Aigua, de data 18.07.2007,
informant
que el RDL 4/2007, de modificació del Tex Refós de la Llei d’Aigües, atribueix
a les administracions locals la competència per autoritzar els abocaments
d’aigües residuals al clavegueram de titularitat municipal.
l) Escrit de la Direcció General d’Urbanisme, SSTT de les Terres de l’Ebre, de
data 02.08.2007,
comunicant que la Comissió Territorial d’Urbanisme de les
Terres de l’Ebre, en sessió de data 27.07.2007, ha donat la conformitat al Text
Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa, promogut i
tramès per l’Ajuntament.
m) Escrit de l’Agència de Residus de Catalunya, de data 27.07.2007,
comunicant que han atorgat a l’ajuntament un subvenció en espècie per al
projecte d’ambientalització de festes populars.
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
3) Donar compte de les disposicions normatives d’interès general.
A continuació, la Secretària de la Corporació Municipal, atenent a les
instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d’un recull de les
disposicions normatives d’interès general publicades darrerament en els
butlletins oficials.
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
4) Donar compte
Presidència.

de

les

resolucions

dictades

per

l’Alcaldia-

En compliment del que estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, el Sr. Alcalde-President 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 ordinària fins avui, segons la relació
següent:
-Resolució núm. 124/2007, de data 9.07.2007, d’aprovació i ordenació del
pagament de despeses per import de 636,80€.
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-Resolució núm. 125/2007, de data 12.07.2007, per la qual s’adjudica a
l’arquitecte tècnica Sra. Teresa Ayuda Viñals, el contracte de direcció i
coordinació de seguretat de les obres de “Condicionament de la travessia de
Gandesa. Ctra. de Vilalba TV-7231a” per l’import de 6.803,82€.
-Resolució núm. 126/2007, de data 13.07.2007, per la qual s’atorga a la Sra.
Eva Salaet Cervera llicència urbanística per a efectuar obres de canvi parcial
de coberta i consolidació estructural d’un edifici emplaçat a l’av. València, 2
(Expedient d’obres 120/2007).
-Resolució núm. 127/2007, de data 13.07.2007, per la qual s’aprova
l’expedient de contractació de les obres de “Construcció d’un bloc de 54
nínxols en illa al Cementiri Municipal” i es disposa l’inici del procediment
d’adjudicació mitjançant el sistema de procediment negociat sense publicitat.
-Resolució núm. 128/2007, de data 16.07.2007, d’aprovació del plec de
clàusules econòmico-administratives que ha de regir la contractació de l’obra
de “Creació d’una àrea infantil de lleure”, pel sistema de concurs públic,
procediment obert.
-Resolució núm. 129/2007, de data 16.07.2007, per la qual s’adjudica a
l’arquitecte tècnica Sra. Teresa Ayuda Viñals, el contracte de direcció i
coordinació de seguretat de les obres de “Remodelació de diversos carrers del
nucli antic a Gandesa” per l’import de 3.090,98€.
-Resolució núm. 130/2007, de data 18.07.2007, per la qual es contracta
laboralment al Sr. Joan Baptista Querol Blanch, per a prestar els seus serveis
com a peó, suplint les vacants que es produeixen a la plantilla a conseqüència
de les vacances del personal de la Brigada Municipal.
-Resolució núm. 131/2007, de data 18.07.2007, de delegació en favor dels
Regidors Municipals Srs. Inés Piqué Gabriel i Ramón Lluís Vidal, la direcció,
coordinació i gestió de les matèries d’Atenció a la Dona i Ensenyament,
respectivament.
-Resolució núm. 132/2007, de data 18.07.2007, per la qual es disposa la
devolució a les empreses “Agropecuària Comercial Boira Borràs, SL” i “Borràs
Cots, SL”, de les garanties provisionals que van ingressar a l’Ajuntament per a
participar en la subhasta pública per l’alienació de la finca del polígon 13,
parcel·la 333, TM de Gandesa.
-Resolució núm. 133/2007, de data 25.07.2007, per la qual es selecciona la
Sra. Pilar Martos Aspa per a desenvolupar el projecte nomenat “Activitats de
promoció turística a Gandesa”,
subvencionat per la Direcció General del
Servei d’Ocupació de Catalunya, dins dels Plans d’Ocupació 2007/2008.
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-Resolució núm. 134/2007, de data 25.07.2007, d’aprovació i ordenació del
pagament de factures i/o notes de despeses per import de 100,00€.
-Resolució núm. 135/2007, de data 30.07.2007, de convocatòria al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió ordinària el dia 2 d’agost de 2007.
-Resolució núm. 136/2007, de data 31.07.2007, per la qual s’atorguen a
personal municipal gratificacions econòmiques per tasques realitzades fora de
la jornada laboral durant el mes de juliol 2007.
-Resolució núm. 137/2007, de data 31.07.2007, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 2 de les obres de “Construcció i posada en funcionament d’una
planta d’osmosi inversa a Gandesa (separata 2a)”, d’import 250.644,27€.
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
Assumptes d’Hisenda:
5) Aprovació si s’escau, de padrons cobratoris de taxes municipals
diverses.
Padró Taxes agrupades.
Vist el padró cobratori de les taxes municipals agrupades que tot seguit es
relacionen, referit a l’exercici de 2007 i que ascendeix a l’import 99.102,25€:
-Taxa Municipal per la gestió dels residus sòlids urbans.
-Taxa Municipal pel servei de conservació del Cementiri Municipal.
-Taxa Municipal pel servei de conservació de la xarxa de clavegueram.
-Taxa Municipal per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i
altres elements, amb finalitat lucrativa.
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
SEGON:
Disposar la seva exposició pública durant un termini d’un mes,
mitjançant sengles anuncis a publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament;
TERCER: Iniciar la seva recaptació en període voluntari , de conformitat amb
el que estableixen el Reglament General de Recaptació i la Llei General
Tributària, respectivament.
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Padró Taxa conservació camins.
Vist el padró cobratori de la taxa municipal per conservació de camins, referit a
l’exercici de 2007 i que ascendeix a l’import 26.581,62€:
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
SEGON:
Disposar la seva exposició pública durant un termini d’un mes,
mitjançant sengles anuncis a publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament;
TERCER: Iniciar la seva recaptació en període voluntari , de conformitat amb
el que estableixen el Reglament General de Recaptació i la Llei General
Tributària, respectivament.
Assumptes d’Obres Públiques i Urbanisme:
6) Donar compte de la resolució del Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat, sobre aprovació definitiva del
Pla Especial urbanístic de la línia d’evacuació elèctrica dels parcs
eòlics de la Terra Alta.
El Sr. Alcalde va exposar que la Direcció General d’Urbanisme havia tramès la
resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 18
d’abril de 2007, d’aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic de la línia
d’evacuació elèctrica dels parcs eòlics de la Terra Alta, als termes municipals
d’Horta de Sant Joan, Caseres, Batea, Gandesa, Corbera d’Ebre, Vilalba
dels Arcs, la Fatarella i Riba-roja d’Ebre, promogut per AERTA, S.A. i tramitat
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, amb la
incorporació d’ofici a l’article 41 “Protecció del medi físic” de la prescripció
següent:
“La xarxa d’evacuació del parc eòlic de Coll del Moro haurà de ser soterrada i
per sota de camins en la part que estigui vinculada a aquest parc, mantenintse formalment i com està projectada al Pla especial en la part que sigui comuna
amb la resta de parcs eòlics de la comarca”.
L’Ajuntament Ple es va donar per assabentat.
7) Sol·licituds de llicència urbanística.
Obres menors:
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Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s’esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l’emplaçament assenyalat;
Vistos en el seu cas, els projectes i altra documentació tècnica presentada pels
promotors, obrant a llurs expedients d'obres;
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa;
Vistos els articles 179 I 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 75 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals i disposicions concordants;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar als promotors que tot seguit es relacionen,
llicència
urbanística per a efectuar les actuacions que s’esmenten, a l’emplaçament que
també s’assenyala,
de conformitat amb llurs expedients d’obres,
amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la
legislació urbanística vigent, condicionades en el seu cas, al contingut de
l’informe emès pel Tècnic Municipal,
segons relació extractada que es
transcriu a continuació:
1: Atorgar al Sr. Vicenç Pueyo Portolés, llicència municipal per a pintar la
façana de l’edifici emplaçat al c. Vilalba, núm. 29, de Gandesa,
de
conformitat amb l’expedient d’obres núm. 181/2006, amb estricta subjecció a
les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació
urbanística vigent,
condicionada al compliment de les següents
determinacions:
-Les obres hauran d’ajustar-se a les condicions assenyalades pel Servei de
Carreteres de la Diputació, per ubicar-se en zona d’influència de la carretera
TV-7231a, travessera de Gandesa .
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2: Atorgar al Sr. Josep Mañà Morelló, llicència municipal per a realitzar obres
consistents en la formació d’un cobert o sopluig de 30 m2 de superfície per a
l’emmagatzematge de cereals, a la finca rústica ubicada al Polígon 3,
Parcel·la 15, TM de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm.
150/2007, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi i a la legislació urbanística vigent i subjecte a les condicions
següents:
-S’haurà de separar 10 m. de la finca veïna.
3: Atorgar al Sr. Evaristo Ubalde Altés,
llicència municipal per a realitzar
obres consistents en l’arranjament d’un mirador de la part posterior de l’edifici
emplaçat al c. Costumà, núm. 44, de Gandesa,
de conformitat amb
l’expedient d’obres núm. 151/2007, amb estricta subjecció a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent,
condicionada al compliment de les següents determinacions:
-Les obres hauran d’ajustar-se a les condicions assenyalades pel Servei de
Carreteres de la Generalitat, per ubicar-se en zona d’influència de la carretera
TV-3531, travessera de Gandesa .
4: Atorgar al Sr. Antonio Bosch Segura,
llicència municipal per a realitzar
obres consistents en reformar el bany de la vivenda emplaçada a la Rambla
Democràcia, núm. 12, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres
núm. 152/2007, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent.
5: Atorgar a la Sra. Maria Salaet Salvadó, llicència municipal per a realitzar
obres consistents en reformar la cuina de la vivenda emplaçada al c. Miravet,
núm. 5, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 153/2007,
amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i
a la legislació urbanística vigent.
6: Atorgar al Sr. Josep Fontanet Escarihuela,
llicència municipal per a
realitzar obres de condicionament d’un local comercial ubicat a l’av. Catalunya,
núm. 16, baixos A, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm.
160/2007, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi i a la legislació urbanística vigent.
7: Atorgar al Sr. Joan Martí Castel, llicència municipal per a realitzar obres
consistents en la formació d’una porta a la part posterior de la nau industrial
ubicada a la parcel·la 20 del Polígon Industrial “la Plana” de Gandesa, de
conformitat amb l’expedient d’obres núm. 163/2007, amb estricta subjecció a
les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació
urbanística vigent, amb la condició següent:
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-El carrer d’accés a la part posterior de la nau industrial no està urbanitzat. Per
tant, quan es portin a terme les obres d’urbanització d’aquest vial, la porta
s’haurà adaptar a les noves cotes del carrer, sense que aquest fet suposi cap
dret a reclamar a l’Ajuntament cap tipus d’indemnització per danys o perjudicis.
8: Atorgar a la Sra. Carme Costa Lahosa, llicència municipal per a realitzar
obres consistents en reformar el bany de la vivenda emplaçada al c. Sant
Domènec, núm. 6, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres
núm. 164/2007, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent.
9: Atorgar al Sr. Joan Martí Castel, llicència municipal per a realitzar obres
consistents en la formació d’un gual d’accés a la nau industrial ubicada a la
parcel·la 20 del Polígon Industrial “la Plana” de Gandesa, de conformitat amb
l’expedient d’obres núm. 165/2007, amb estricta subjecció a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent.
SEGON: Aprovar les liquidacions definitives de l’impost sobre construccions
instal·lacions i obres i de la taxa municipal per l’atorgament de les llicències
urbanístiques i expedició de documents, a practicar als promotors abans
esmentats, de conformitat amb les ordenances fiscals núm. 3, 5 i 7,
respectivament,
determinant que a la vista de les obres realitzades
efectivament i del seu cost real efectiu, l’Ajuntament modificarà si és el cas, la
base imposable i practicarà les liquidacions definitives corresponents.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb les llicències
atorgades, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de
normes urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes
de seguretat establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient.
Tota variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de
l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
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5) Les llicències s'atorguen salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podran invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat
civil o penal en què puguin incórrer els seus titulars en l'exercici de les
activitats a la que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/97, de 29 d'octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d'alçada.
7)
Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l'execució de les obres s'afecten a elements del mobiliari
urbà municipal (punts d'enllumenat públic, faroles, bancs, etc.) un cop
acabades, el promotor s'haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de la llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu
d'obra, en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la
llicència atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s'haurà d'exhibir mentre perduri
l'execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a les llicències atorgades, tindrà lloc en
un termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de les llicències es produirà pel transcurs dels terminis
esmentats sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat.
També es produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi
el dotze mesos.
5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
CINQUÈ: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal per l’ocupació de la via
pública amb eines i materials de construcció, practicades als promotors
relacionats,
de conformitat amb les sol·licituds per ells presentades i
l’ordenança fiscal aplicable.
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SISÈ:
1. Denegar al Sr. Francesc Freixa Alvarez la llicència urbanística sol·licitada
per a realitzar una nova connexió a la xarxa de clavegueram per l’edifici
plurifamiliar ubicat a l’av. València, núm. 8, de Gandesa perquè la nova
connexió afectaria el paviment de la carretera C-43, supòsit no autoritzat per
la Direcció General de Carreteres de la Generalitat.

2: Retornar a l’interessat l’import de 126,75€ que va ingressar a l’Ajuntament a
la bestreta, per a efectuar la connexió, en aplicació de l’ordenança fiscal
aplicable.
3: Donar trasllat del present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als
efectes escaients.
.-.-.-.-.-.Tanmateix, l’Ajuntament Ple, va acordar amb l’abstenció del Regidor Municipal
Sr. Pere Royo Pedrola:
PRIMER:
Atorgar al Sr. Pere J. Royo Pedrola,
llicència municipal per a
pavimentar 7 m2 de superfície, a la planta baixa de l’edifici emplaçat al c.
Germandat, núm. 18, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres
núm. 162/2007, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent.
SEGON: Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència urbanística i
expedició de documents a practicar al promotor esmentat, de conformitat amb
l’establer a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7, respectivament,
determinant que a la vista de les obres realitzades efectivament i del seu cost
real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la base imposable i practicarà
la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
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3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de
29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat
necessàries pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
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5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
CINQUÈ: Aprovar la liquidació de la taxa municipal per l’ocupació de la via
pública amb eines i materials de construcció,
practicada al promotor de
conformitat amb la sol·licitud per ell presentada i l’ordenança fiscal aplicable.
Obres majors:
Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s’esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l’emplaçament assenyalat;
Vistos en el seu cas, els projectes i altra documentació tècnica presentada pels
promotors, obrant a llurs expedients d'obres;
Fets avinents els i informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa:
Vistos els articles 179 i 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 75 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis del ens locals i disposicions concordants;
De conformitat amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Sra. Salomé Alcoverro Garreta, llicència municipal
per a realitzar obres consistents en canviar parcialment la coberta de l’edifici
entre mitgeres, compost de planta baixa, planta 1a. i planta 2a., emplaçat al c.
Carnisseries, núm. 10, de Gandesa, sent la superfície total d’actuació de
90,13 m2,
de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 159/2007, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la
legislació urbanística vigent i al projecte aportat pel promotor.
SEGON: Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència urbanística i
expedició de documents a practicar al promotor esmentat, de conformitat amb
l’establer a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7, respectivament,
determinant que a la vista de les obres realitzades efectivament i del seu cost
real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la base imposable i practicarà
la liquidació definitiva corresponent.

13

TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
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2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
6) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
CINQUÈ: Aprovar la liquidació de la taxa municipal per l’ocupació de la via
pública amb eines i materials de construcció,
practicada al promotor de
conformitat amb la sol·licitud per ell presentada i l’ordenança fiscal aplicable.
Sol·licituds de llicència de primera ocupació:
Sol·licitud del Sr. Antonio Jardí Portolés, de llicència de primera ocupació.
Vista la sol·licitud del Sr. Antonio Jardí Portolés, de llicència de primera
ocupació de l'habitatge emplaçat al c. Calvari, núm. 6, de Gandesa, segons
consta a l'expedient d'obres núm. 157/2005;
Atès que el promotor ha aportat el certificat final de l'obra realitzada i s'ha
constatat que les obres s'han realitzat d'acord amb el projecte aprovat i la
llicència urbanística atorgada i que l'habitatge reuneix les condicions per a ser
utilitzat;
Atès que el promotor ha presentat així mateix a l'Ajuntament, la documentació
tècnica a què es refereix la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'Habitatge,
relativa a l'ús, manteniment i conservació de l'habitatge construït;
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Vistos els articles 179.2e) i 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 75 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals i disposicions concordants
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Sr. Antonio Jardí Portolés, llicència de primera ocupació
de l'habitatge emplaçat al c. Calvari, núm. 6, de Gandesa, de conformitat amb
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la documentació tècnica aportada pel promotor, obrant a l'expedient d'obres
núm. 157/2005.
SEGON: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal per l'atorgament de la
llicència de referència i per l'expedició de documents a practicar al titular
d'aquesta, de conformitat amb l’establer a les ordenances fiscals municipals
núm. 5 i 7, respectivament.
TERCER:
Determinar que la present llicència s'atorga salvant el dret de
propietat i sens perjudici de tercer i no podrà invocar-se per a excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què pugin incórrer els seus titulars
en l'exercici de les activitats a la que la mateixa es refereix.
Sol·licitud de la Sra. Maria José Montané Lliberia,
ocupació.

de llicència de primera

Vista la sol·licitud de la Sra. Maria José Montané Lliberia, de llicència de
primera ocupació de l'habitatge emplaçat al c. Santo Domingo, núm. 4, de
Gandesa, segons consta a l'expedient d'obres núm. 90/2007;
Atès que el promotor ha aportat el certificat final de l'obra realitzada i s'ha
constatat que les obres s'han realitzat d'acord amb el projecte aprovat i la
llicència urbanística atorgada i que l'habitatge reuneix les condicions per a ser
utilitzat;
Atès que el promotor ha presentat així mateix a l'Ajuntament, la documentació
tècnica a què es refereix la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'Habitatge,
relativa a l'ús, manteniment i conservació de l'habitatge construït;
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Vistos els articles 179.2e) i 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 75 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals i disposicions concordants
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Sra. Maria José Montané Lliberia, llicència de primera
ocupació de l'habitatge emplaçat al c. Santo Domingo, núm. 4, de Gandesa,
de conformitat amb la documentació tècnica aportada pel promotor, obrant a
l'expedient d'obres núm. 90/2007.
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SEGON: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal per l'atorgament de la
llicència de referència i per l'expedició de documents a practicar al titular
d'aquesta, de conformitat amb l’establer a les ordenances fiscals municipals
núm. 5 i 7, respectivament.
TERCER:
Determinar que la present llicència s'atorga salvant el dret de
propietat i sens perjudici de tercer i no podrà invocar-se per a excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què pugin incórrer els seus titulars
en l'exercici de les activitats a la que la mateixa es refereix.
Ratificació de resolucions de l’Alcaldia,
urbanístiques:

d’atorgament de llicències

A petició del Sr. Alcalde, l’Ajuntament Ple va acordar per unanimitat, ratificar
les resolucions de l’Alcaldia-Presidència d’atorgament de les llicències
urbanístiques següents:
Expedient

Nom

Emplaçament de les obres

120/2007

Eva Salaet Cervera

Av. València, 2

Actuació
Canvi actuació
parcial coberta

Actuacions en sòl no urbanitzable:
L’Ajuntament promou un projecte per establir un centre de transferència de
residus al Polígon 19, Parcel·la 142, al terme municipal de Gandesa, segons
consta a l'expedient d'obres núm. 161/2007.
Les Normes Subsidiàries de Planejament qualifiquen els terrenys on s’ha
d’ubicar el centre com a sòl no urbanitzable, tipus lliure permanent, Clau 32.
La finca on s’ha d’ubicar el centre té una superfície de 2,9924Ha, segons
Cadastre de Rústica.
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per Secretaria;
Atès el que disposen els articles 47 a 49 del Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme;
Atès que simultàniament es tramita la sol·licitud de llicència ambiental per
l'activitat de referència, d'acord amb la legislació sectorial específica;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Aprovar inicialment el projecte
per establir un centre de
transferència de residus a emplaçar al Polígon 19, Parcel·la 142 del terme
municipal de Gandesa, promogut pel mateix Ajuntament.
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SEGON: Sotmetre'l a informació pública per un termini d'un mes, a efectes
d'examen i de reclamacions.
TERCER:
Sol·licitar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca que
informi sobre el projecte aprovat.
QUART: Trametre'l a la Comissió Territorial d'Urbanisme perquè atorgui si
s'escau, l'aprovació definitiva del projecte de referència".
Sol·licituds d’autorització per
d’abastament d’aigua potable:

a connectar a la xarxa municipal

Vistes les peticions efectuades pels promotors que tot seguit s’esmenten, per a
connectar a la xarxa d’abastament d’aigua potable pels immobles emplaçats al
lloc que així mateix es relacionen;
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Estimar les peticions efectuades pels promotors que tot seguit es relacionen
i atorgar-les-hi autorització per a la connectar a la xarxa d’abastament d’aigua
pels immobles que s’assenyalen, segons els expedients d’obres que així
mateix s’esmenten:
Nom

Emplaçament de les obres

Expedient
154/2007

Antonio Andreu Quesada

c. Setze, núm. 2, 1r. 1a

Obra
sol·licitada
Connexió aigua

155/2007

Banc Bilbao Biscaia

Av. d’Aragó, 6

Connexió aigua

156/2007

Josep Ma. Amades Andreu

C. Méndez Nuñez, 47-49, 1er. 2a

Connexió aigua

157/2007

Iolanda Sas Laudo

c. Setze, núm. 2, 3r. 2a.

Connexió aigua

2. Determinar que les llicències s’atorguen condicionades al compliment de les
següents determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar, aniran a càrrec dels peticionaris.
-Els promotors hauran de deixar en bon estat el paviment del carrer i les
voreres.
SEGON: Determinar tanmateix, que les llicències s’entenen atorgades salvat
el dret de propietat i sense perjudici dels de tercers i no podran ser invocades
per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut
incórrer els beneficiaris en l’exercici de llurs activitats.
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TERCER:
Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els
promotors abans esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades,
segons l’ordenança fiscal aplicable.
Sol·licituds d’autorització per a connectar a la xarxa municipal de
clavegueram:
Vistes les peticions efectuades pels promotors que tot seguit s’esmenten, per
a connectar a la xarxa municipal de clavegueram pels immobles emplaçats en
els llocs que així mateix es relacionen;
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Estimar les peticions efectuades pels promotors que tot seguit es relacionen
i atorgar-les-hi autorització per a la connectar a la xarxa municipal de
clavegueram pels immobles que s’assenyalen, segons els expedients d’obres
que així mateix s’esmenten:
Nom

Emplaçament de les obres

Expedient
154/2007

Antonio Andreu Quesada

c. Setze, núm. 2, 1r. 1a

Obra
sol·licitada
Connexió claveg

155/2007

Banc Bilbao Biscaia

Av. d’Aragó, 6

Connexió claveg

156/2007

Josep Ma. Amades Andreu

C. Méndez Nuñez, 47-49, 1er. 2a

Connexió claveg

157/2007

Iolanda Sas Laudo

c. Setze, núm. 2, 3r. 2a.

Connexió claveg

2. Determinar que les llicències s’atorguen condicionada al compliment de les
següents determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar, aniran a càrrec dels peticionaris.
-Els promotors hauran de deixar en bon estat el paviment del carrer i les
voreres.
SEGON: Determinar tanmateix, que les llicències s’entenen atorgades salvat
el dret de propietat i sense perjudici dels de tercers i no podran ser invocades
per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut
incórrer els beneficiaris en l’exercici de llurs activitats.
TERCER: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els promotors
abans esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l’ordenança fiscal aplicable.
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8) Aprovació inicial si s’escau, del Pla Especial per regular les
condicions d’edificació a l’àmbit qualificat d’equipament públic, a la ctra.
de Bot, s/núm. Clau E-1: Equipament social.
El Grup d’Assistència Sanitària i Social, Grup Sagessa, ha sol·licitat a
l’Ajuntament l’aprovació d’un Pla Especial per regular les condicions d’edificació
a l’àmbit qualificat d’equipament públic, a la ctra. de Bot, s/núm. Clau E-1:
Equipament social.
L’interessat ha aportat el document tècnic del pla especial objecte de
consideració, redactat per l’arquitecte Sr. Carles Busquets Rosich.
Fet avinent l’informe emès al respecte pel Tècnic Municipal;
Vistos els articles 67, 83.3 i 83.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i disposicions
concordants;
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia en el sentit d’aprovar inicialment el
Pla Especial aportat;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Aprovar inicialment el Pla Especial Especial per regular les
condicions d’edificació a l’àmbit qualificat d’equipament públic, a la ctra. de
Bot, s/núm. Clau E-1: Equipament social, redactat per l’arquitecte Sr. Carles
Busquets Rosich i promogut pel Grup Sagessa.
SEGON: Sotmetre el Pla Especial aprovat a informació pública per un termini
d'un mes a efectes d'examen i de reclamacions.
TERCER: Sol·licitar un informe sobre el pla aprovat als organismes afectats
per raó de llurs competències sectorials.
Assumptes de Governació:
8) Sol.licituds de llicència municipal d’activitat.
Sol·licitud del Sr. Josep Fontanet Escarihuela, Exp. núm. 16/2007.
El Sr. Josep Fontanet Escarihuela ha sol·licitat llicència municipal d'activitat per
l'obertura d'un local comercial dedicat a llibreria, papereria i objectes regal,
emplaçat a l'av. Catalunya, núm. 16, baixos A, de Gandesa, segons consta
a l'expedient d'activitat núm. 16/2007.
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L'activitat en qüestió és innòcua per no estar inclosa en el Decret 136/1999, de
18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental.
Segons les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, l'activitat a
establir és un ús permès en aquesta zona, qualificada com a sòl urbà, en zona
d’ordenació antiga i tradicional, Clau 1-B.
Per altra part, el local on s'ha d'establir l'activitat, té una superfície útil a
efectes d'activitat, de 60,81 m2, un aforament màxim de 24 persones i reuneix
les condicions de seguretat exigides per l'ús a què es destina, d'acord amb la
documentació presentada.
Tanmateix el local de referència té els serveis de vies públiques i de
sanejament prescrits per la normativa vigent.
Altrament, el Cap Local de Sanitat ha informat favorablement la sol·licitud de
llicència de referència, segons document obrant a l'expedient.
Fet avinent l’informe favorable emès també al respecte pel Tècnic Municipal;
Vistos els articles 71 a 76, 92 i 93 del Decret 179/1995, 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i
disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Atorgar al Sr. Josep Fontanet Escarihuela, llicència municipal
d'activitat per l'establiment d'un local comercial dedicat a llibreria, papereria i
objectes regal, emplaçat a l'av. Catalunya, núm. 16, baixos A, de Gandesa,
de plena conformitat amb la documentació aportada pel promotor, obrant a
l’expedient d’activitat núm. 16/2007 i amb la condició següent:
-Abans d’iniciar l’activitat, el promotor haurà de sol·licitar als Serveis Tècnics
Municipals que realitzin la corresponent acta de comprovació.
SEGON: Determinar que la present autorització s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer el titular de la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
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9) Escrit del Consell Comarcal de la Terra Alta, sobre la gestió dels
residus de la construcció a la comarca.
Mitjançant escrit de data 16.07.2007, el Consell Comarcal de la Terra Alta
informa als ajuntaments de la reunió celebrada el dia 10 del mateix mes amb
l’Agència de Residus de Catalunya i la Societat Gestora de Runes de la
Construcció, S.A., per la dotació d’infraestructures de gestió de residus de la
construcció a la comarca.
En el mateix escrit el Consell Comarcal exposa que per tal d’aprovar el
document d’intencions a subscriure entre l’Agència de Residus de Catalunya,
la Societat Gestora de Runes de la Construcció, S.A. i el mateix Consell,
resulta necessari saber quins ajuntaments de la comarca estan disposats a
realitzar la gestió de les runes.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
De conformitat amb les competències que l’article 66.3 l) 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, confereix al municipi en matèria de recollida i
tractament de residus;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Manifestar al Consell Comarcal de la Terra Alta, la voluntat de
l’Ajuntament de realitzar la gestió dels residus de la construcció.
SEGON: Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal de la Terra Alta,
per al seu coneixement i als efectes escaients.
11)

Proposta de l’alcaldia sobre l’establiment a Gandesa d’una
deixalleria comarcal.

“El Sr. Alcalde va exposar que segons l’escrit tramès pel Consell Comarcal de
la Terra Alta en data 23.02.07, l’execució del projecte de la deixalleria
comarcal podia realitzar-se en terrenys facilitats per l’Ajuntament, atesa la
impossibilitat de ser instal·lada en la seva ubicació inicial, a Corbera d’Ebre. Va
dir que el projecte tenia assignats ajuts del FEDER i de l’Agència Catalana de
Residus, d’imports 56.000,00€ i 63.528,58€, respectivament.
Va manifestar el Sr. Alcalde que era evident la necessitat de disposar al
municipi d’una deixalleria per al dipòsit de residus no habituals i que si es
portava a terme el projecte de la deixalleria comarcal, l’Ajuntament hauria
d’adquirir la finca on ubicar-la.
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El Regidor Sr. Mateu Aubà Galano, del Grup Municipal APG-FIC, va preguntar
qui ho gestionaria.
El Sr. Alcalde va contestar que es donaria a gestionar a una empresa externa.
Per la seva part, el Regidor Sr. Fermín Andrés Molins, del Grup Municipal
PSC-PM, va manifestar que sent d’àmbit comarcal, ho hauria de gestionar el
mateix Consell Comarcal.
El Sr. Alcalde va exposar que si no es feia la deixalleria comarcal s’hauria
d’acabar fent una deixalleria municipal i per tant, proposava manifestar al
Consell Comarcal la voluntat de l’Ajuntament d’ubicar a Gandesa la deixalleria
comarcal.
Atès que l’article 66.3 l) 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,
confereix competències al municipi en matèria de recollida i tractament de
residus;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Manifestar al Consell Comarcal de la Terra Alta, la voluntat de
l’Ajuntament d’ubicar la deixalleria comarcal a Gandesa, en terrenys de
titularitat municipal.
SEGON:
Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal de la Terra
Alta, per al seu coneixement i als efectes escaients.
Assumptes de Personal:
12)

Sol·licitud d’un funcionari municipal, de reconeixement d’un
trienni d’antiguitat en el servei a l’administració.

La Sra. Iolanda Sas Laudo, funcionària d’Administració Local amb Habilitació
de Caràcter Nacional, Subescala de Secretaria-Intervenció i titular actual de la
plaça de Secretaria de l’Ajuntament de Gandesa, ha presentat un escrit pel
qual exposa que el dia 1 d’agost de 2007 fa 21 anys des del seu ingrés a
l’Administració Pública Local en qualitat de funcionària de carrera, segons
consta al seu expedient personal i sol·licita que amb efectes de la data
esmentada, l’Ajuntament li reconegui el 7è. trienni d’antiguitat, amb els drets
econòmics que hi són inherents.
De conformitat amb a allò que estableix l’article 23 de la Llei 30/1984, de
Mesures per a la Reforma de la Funció Pública;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Reconèixer a la funcionària Sra. Iolanda Sas Laudo el 7è. trienni
d’antiguitat en el servei a l’administració publica, amb els drets econòmics que
hi són inherents i amb efectes de l’1 d’agost de 2007.
SEGON: Preveure en el Pressupost Municipal de l’exercici 2007, el crèdit
necessari per assumir l’obligació contreta.
TERCER: Donar trasllat del present acord a l’interessada i incorporar-ne una
certificació en el seu expedient personal.
Assumptes de Cultura:
13)

Aprovació si s’escau, del conveni de col·laboració a formalitzar
amb el Consell Comarca de la Terra Alta, per al foment i gestió
dels plans locals de joventut a la comarca.

El Consell Comarcal ha tramès en data 20.02.2007 una proposta de conveni
de col·laboració a formalitzar amb l’Ajuntament, que té com a objectiu la
gestió i suport d’accions previstes en el pla local de joventut o d’altres activitats
que siguin considerades d’interès en relació a les polítiques de joventut dins el
món local, durant l’exercici 2007.
Segons el conveni esmentat,
el Consell Comarcal contractaria un tècnic
adscrit a la comarca, a compatir entre tots el municipis, per a desenvolupar
les accions detallades en el mateix conveni. L’Ajuntament, per la seva part,
contribuiria en
el finançament d’aquesta despesa amb una aportació
econòmica anual al Consell Comarcal de 500,00€.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
En ús de les competències que l’article 71.1.b) 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, atribueix al municipi en matèria de joventut;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar amb el Consell
Comarcal de la Terra Alta, per al foment i gestió del pla local de joventut i la
realització d’altres activitats d’interès dins de les polítiques de joventut, durant
l’exercici 2007.
SEGON: Preveure en el Pressupost Municipal del crèdit necessari per assumir
aquesta obligació contreta.
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TERCER: Facultar el Sr. Alcalde-President per signar el conveni aprovat.
QUART: Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal de la Terra Alta,
per al seu coneixement i als efectes escaients.
14)

Proposta de l’Alcaldia sobre sol·licitar a la Diputació de
Tarragona, la cessió a l’Ajuntament de l’espai del Coll del Moro,
TM de Gandesa.

El Sr. Alcalde va exposar que l’espai del Coll del Moro,
propietat de la
Diputació de Tarragona, era un indret emblemàtic de la Batalla de l’Ebre, que
s’hauria de condicionar i millorar, amb una actuació que permetés recuperar
els espais de la Batalla de l’Ebre, de rellevant interès històric i cultural.
Va dir el Sr. Alcalde que proposava sol·licitar a la Diputació de Tarragona que
cedís gratuïtament els terrenys a l’Ajuntament, facilitant d’aquesta forma la
seva preservació, mitjançant una actuació de l’Ajuntament i en el seu cas,
d’altres administracions.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
En ús de les competències que l’article 71.1.b) 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, atribueix al municipi en matèria de cultura;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Sol·licitar a la Diputació de Tarragona la cessió en favor de
l’Ajuntament dels terrenys que constitueixen l’espai del Coll del Moro, TM de
Gandesa, a fi de facilitar una actuació de recuperació i preservació dels espais
de la Batalla de l’Ebre i destinar-los a usos culturals i turístics.
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l’executivitat del present acord.
TERCER: Donar trasllat del present acord a la Diputació de Tarragona, per al
seu coneixement i als efectes escaients.
Assumptes diversos:
15)

Proposta de les Festes Locals per a l’any 2008.

El Departament de Treball de la Generalitat, SSTT a les Terres de l’Ebre, ha
tramès com cada any, un escrit a l’Ajuntament,
interessant la proposta de
les Festes Locals per a l’any 2008.
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De conformitat amb el que estableix l’article 46 del Reial Decret 2001/1993, de
28 de juliol;
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Proposar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
els dies 8 i 9 setembre (dilluns i dimarts), com a Festes Locals per a l’any
2008, en honor a la Mare de Déu de la Fontcalda.
SEGON: Donar trasllat del present acord al Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i als efectes escaients.
16)

Assumptes de l’Alcaldia-Presidència.

El Sr. Alcalde va informar al Ple de la Corporació que l’auxiliar administrativa
Sra. Ma. Carme Labrador Navarro, personal laboral de l’Ajuntament, amb
contracte laboral de durada determinada, havia sol·licitat la baixa voluntària
del seu lloc de treball amb efectes del dia 13 d’agost de 2007.
L’Ajuntament Ple es va donar per assabentat.
PREGS I PREGUNTES:
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 Royo Pedrola, del Grup Municipal CiU, el
qual va preguntar pel canvi del personal adscrit al projecte del Pla d’Ocupació
de Turisme. Va dir que abans hi havia contractada la Sra. Ma. Carmen Cartés i
ara hi havia la Sra. Pili Martos.
El Sr. Alcalde va dir que el personal aturat variava d’un període a altre, que
l’Oficina de Treball de la Generalitat trametia la relació de treballadors aturats
que s’ajustaven a l’oferta i després l’Ajuntament en feia la selecció, però que
estava pensat en què els beneficiaris dels Plans d’Ocupació anessin variant.
Per la seva part, el Regidor Sr. Jesús Fermín Andrés Molins, del Grup
Municipal PSC-PM, va exposar el procediment de selecció dels treballadors
aturats que havien de participar en Plans d’Ocupació subvencionats pel
Departament de Treball.
Tanmateix, el Regidor Sr. Jesús Fermín Andrés Molins va dir que el projecte
del CEIP (Atenció dels infants en horari extraescolar”) no havia pogut ser
endegat perquè no l’havien considerat prioritari alhora de subvencionar-lo.

26

La Regidora Sra. Joana Jornet Tomàs, del Grup Municipal del Partit Popular,
va preguntar si ara no hi hauria servei de menjador al CEIP.
El Sr. Alcalde va dir que era un problema que podia solventar l’APA amb la
contractació d’un càtering, que portava també inclòs el servei de monitoratge.
En un altre ordre de coses, el Regidor Sr. Pere Royo Pedrola, del Grup
Municipal CiU, va exposar que s’hauria de tenir en compte del projecte de
televisió per cable, perquè a través del Consell Comarcal i de la Diputació
podria sortir a un cost molt baix per a l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde que contestar que l’Ajuntament ja havia tingut el projecte en
compte i que inclús s’havia demanat subvenció i s’havien anat fent diverses
actuacions.
En aquest moment es va incorporar a la sessió el Regidor Sr. Ramón Lluís
Vidal, del Grup Municipal APG-FIC,el qual va informar de com estava enfocar
aquest projecte de televisió per cable.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió a les onze del vespre de la data al començament
assenyalada.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, dos d’agost de dos mil set.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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