ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EN DATA 28 DE DESEMBRE DE 2006.
A Gandesa, sent la una del migdia del dia 28 de desembre de 2006, 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. Joaquin Fontoba Solé.
-Sr. Pere Joan Bové Vallespí.
-Sr. Carles Luz Muñoz.
-Sr. Diego Domènech Escudé.
-Sra. Laura Galano Roqueta.
El Regidor Sr. Jesús F. García Chacón es va incorporar més tard a la sessió,
un cop començada aquesta.
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.
1)

Aprovació si s’escau, de l’adhesió de l’Ajuntament al Consorci
per a la Gestió dels residus municipals de les comarques de la
Ribera d’Ebre, Priorat i Terra Alta.

El Sr. Alcalde va exposar que en data 21 de desembre de 2005, l’Ajuntament
Ple havia acordat revocar amb efectes de l’1 de gener de 2006, la delegació
de competències municipals conferides al Consell Comarcal de la Terra Alta en
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matèria de gestió de residus, i alhora, havia acordat sol·licitar al Consorci per
a la Gestió de Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre,
Priorat i Terra Alta, que amb efectes de la mateixa data i pel termini d’un any,
prestés al municipi
el servei de recollida de residus a l’estació de
transferències, transport a l’abocador i tractament i eliminació posterior, en els
mateixos termes i condicions aplicables als municipis de les comarques de la
Ribera d’Ebre i Priorat., als quals també hi prestava el mateix servei.
Va manifestar el Sr. Alcalde que havia transcorregut un any des d’aleshores,
que el servei s’havia prestat correctament i la seva proposta actual era la
d’adherir-se al consorci com un membre més, regularitzant així la situació
administrativa d’ambdues administracions pel que fa a la prestació del servei de
gestió de residus. Tanmateix proposava designar l’Alcalde i el Regidor Mpal.
Sr. Joaquin Fontoba com a representant titular i suplent, respectivament, en la
Junta de Govern del consorci.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte,
Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció;
Vistos els articles 22.2.b) i f) i 47.2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, 269 a 272 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, 313 a 324 del Decret 179/1995, de 19 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i 13 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: Adherir-se al Consorci per a la Gestió del Residus Municipals de les
Comarques de la Ribera d’Ebre, Priorat i Terra Alta i alhora, aprovar els
estatuts que el regulen.
Designar l’Alcalde-President i el Regidor Municipal Sr. Joaquin
SEGON:
Fontoba Solè, com a representants de l’Ajuntament,
titular i suplent,
respectivament, en la Junta de Govern de l’esmentat Consorci.
TERCER: Delegar en el Consorci de referència, la competència municipal
referent al servei de recollida de residus a l’estació de transferències, transport
a l’abocador i tractament i eliminació posterior,
en la mateixa modalitat i
condicions actuals.
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QUART: Sotmetre aquests acords juntament amb els estatuts del consorci a
informació pública per un termini de trenta dies.
CINQUÈ: Donar-ne trasllat a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat, trametent-li un exemplar dels estatuts aprovats i al Consorci per
a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre, el
Priorat i la Terra Alta, respectivament, per al seu coneixement i als efectes
escaients.
En aquest moment, a les 13:20 h, s’incorpora a la sessió el Regidor Municipal
Sr. Jesús F. García Chacón.
2)

Aprovació si s’escau, de l’adhesió de l’Ajuntament al Conveni
Marc establert entre l’Agència de Residus de Catalunya i la
Societat Ecovidrio, pel qual s’estableix el sistema integrat de
gestió d’envasos i de residus d’envasos de vidre.

L’article 9è. de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i residus
d’envasos, incorpora a l’ordenament jurídic estatal les prescripcions de la
Directiva de la CE. 94/1962, la qual estableix la responsabilitat dels productors
i distribuïdors d’envasos en la gestió de residus que es generin com a
conseqüència de la seva posada en marxa al mercat.
El Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, va aprovar el reglament
desenvolupament i execució de la llei abans esmentada.;

per al

La Comunitat Autònoma de Catalunya disposa del Programa de gestió de
residus municipals aprovat pel Consell de Direcció de data 13.11.2001, segons
anunci publicat en el DOGC núm. 3547, de 7 de gener de 2002.
L’entitat gestora “Ecovidrio”, constituïda sense ànim de lucre, ha estat
autoritzada com a sistema integrat de gestió d’envasos i residus d’envasos per
a l’àmbit territorial de Catalunya en data de 28 de maig de 2003;
Vist el conveni marc per a l’adhesió dels ens locals formalitzat en data 5 de
març de 2004, entre l’Agència de Residus de Catalunya i la Societat Ecovidrio,
pel qual s’estableix el sistema integrat de gestió d’envasos de vidre;
Considerant que l’adhesió de l’Ajuntament a l’esmentat conveni pot ser una pas
important per endegar la recollida selectiva de les fraccions valoritzables dels
residus amb prous garanties de finançament del sobrecost que aquesta
recollida selectiva ha de comportar;
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Feta avinent la proposta del Sr. Alcalde-President en el sentit d’adherir-se al
Conveni Marc de referència;
En ús de les competències atribuïdes per l’article 66.2f) 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;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Adherir-se al Conveni Marc per a l’adhesió dels ens locals
formalitzat en data 5 de març de 2004, establert entre l’Agència de Residus de
Catalunya i la Societat Ecovidrio, pel qual s’estableix el sistema integrat de
gestió d’envasos i residus d’envasos de vidre.
SEGON: Designar el Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les
Comarques de la Ribera d’Ebre, Priorat i Terra Alta, -al qual s’hi ha adherit
l’Ajuntament-, com a ens encarregat de la gestió, el desenvolupament i el
compliment de la gestió de les fraccions de residus municipals esmentades.
TERCER: Donar trasllat del present acord a l’Agència de Residus de
Catalunya i al Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les
Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta, respectivament, per
al seu coneixement i als efectes escaients.
3) Aprovació si s’escau, de l’adhesió de l’Ajuntament al Conveni Marc
establert entre l’Agència de Residus de Catalunya i la Societat
Ecoembalajes España, S.A.” (Ecoembes), pel qual s’estableix el
sistema integrat de gestió d’envasos i de residus d’envasos.
L’article 9è. de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i residus
d’envasos, incorpora a l’ordenament jurídic estatal les prescripcions de la
Directiva de la CE. 94/1962, la qual estableix la responsabilitat dels productors
i distribuïdors d’envasos en la gestió de residus que es generin com a
conseqüència de la seva posada en marxa al mercat.
El Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, va aprovar el reglament
desenvolupament i execució de la llei abans esmentada.;

per al

La Comunitat Autònoma de Catalunya disposa del Programa de gestió de
residus municipals aprovat pel Consell de Direcció de data 13.11.2001, segons
anunci publicat en el DOGC núm. 3547, de 7 de gener de 2002.
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Vist el conveni marc per a l’adhesió dels ens locals formalitzat en data 4 de
novembre de 2004, entre l’Agència de Residus de Catalunya i la Societat
Ecoembalajes España, S.A., pel qual s’estableix el sistema integrat de gestió
d’envasos i residus d’envasos;
Considerant que l’adhesió de l’Ajuntament a l’esmentat conveni pot ser una pas
important per endegar la recollida selectiva de les fraccions valoritzables dels
residus amb prous garanties de finançament del sobrecost que aquesta
recollida selectiva ha de comportar;
Feta avinent la proposta del Sr. Alcalde-President en el sentit d’adherir-se al
Conveni Marc de referència;
En ús de les competències atribuïdes per l’article 66.2f) 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;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Adherir-se al Conveni Marc per a l’adhesió dels ens locals
formalitzat en data 4 de novembre de 2004,
establert entre l’Agència de
Residus de Catalunya i la Societat Ecoembalajes España, S.A., pel qual
s’estableix el sistema integrat de gestió d’envasos i residus d’envasos.
SEGON: Designar el Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les
Comarques de la Ribera d’Ebre, Priorat i Terra Alta, -al qual s’hi ha adherit
l’Ajuntament-, com a ens encarregat de la gestió, el desenvolupament i el
compliment de la gestió de les fraccions de residus municipals esmentades.
TERCER: Donar trasllat del present acord a l’Agència de Residus de
Catalunya i al Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les
Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta, respectivament, per
al seu coneixement i als efectes escaients.
4) Sol·licitud del Sr. Fernando Monforte Garrido, de modificació de la
titularitat de la parcel·la 31 de la Urbanització Povet de la Plana.
En data 5 de desembre de 2006, el Sr. Fernando Monforte Garrido, en
qualitat de titular de la parcel·la núm. 31 de la Urbanització Povet de la Plana
de Gandesa, ha presentat una instància a l’Ajuntament, per la qual demana
autorització per a modificar la titularitat de l’esmentada parcel·la, de forma que
consti a nom d’ell i de la seva esposa, Sra. Sharon Beaumont, en règim de
copropietat proindivisa, amb coeficients de participació del 90 i el 10 per 100,
respectivament.
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L’interessat és titular d’una parcel·la que li fou adjudicada per acord de
l’Ajuntament Ple de data 30 de juny de 2004,
el qual va resoldre
definitivament la subhasta pública convocada per aquesta administració per
l’alienació de 36 parcel·les de propietat municipal.
L’apartat 3er.
de la clàusula dotzena del plec de clàusules econòmicoadministratives que ha regit l’alienació mitjançant subhasta de la parcel·la
esmentada, publicat íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
núm. 90, de data 19.04.2004, estableix que l’Ajuntament, mitjançant acord de
la Corporació Municipal podrà autoritzar la transmissió de les parcel·les, a
petició dels seus titulars, quan es constati l’existència de causes excepcionals,
que en qualsevol cas s’hauran de valorar prèvia justificació i acreditació
documental.
Considerant que la petició ve motivada perquè l’interessat ha contret matrimoni
amb posterioritat a l’adjudicació de la parcel·la i vol que aquesta consti en règim
de copropietat proindivisa a nom dels dos cònjuges, amb els coeficients de
propietat assenyalats;
Atès que es tractaria d’establir sobre la parcel·la un règim de copropietat
proindivisa amb diferents quotes de parcipació, previst a l’article 392 i següents
del Codi Civil;
Considerant que la Sra. Sharon Beaumont ha justificat per escrit reunir els
requisits que s’exigien al plec de clàusules per a concórrer a la licitació i s’ha
comprès d’igual forma a complir totes les condicions establertes per
l’Ajuntament;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Autoritzar que la parcel·la núm. 31 de la Urbanització Povet de la
Plana de Gandesa, que es descriu a continuació, consti a nom del Sr.
Fernando Monforte Garrido i de la seva esposa Sra. Sharon Beaumont, en
règim de copropietat i proindivís, amb un 90 per 100 de quota de participació
el primer i amb un 10 per 100 la segona:
-Parcel·la núm. 31, de 400,00 m2. de superfície, carrer dos, s/núm., limita per la
dreta entrant amb la parcel·la núm. 32, per l'esquerra amb carrer tres i al fons amb
Ajuntament de Gandesa.
Títol: Escriptura de segregació a favor de l'Ajuntament de Gandesa, atorgada en data
20.12.2002 davant l'Il.lma. Notària de Gandesa Sra. Maria Isabel Merino Cubells.
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, Finca núm. 5.878, Tomo 673,
Llibre 70, Foli 31, Inscripció 2ª.
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SEGON: Determinar que els titulars de la parcel·la 31, resten obligats a
complir solidàriament totes les condicions establertes en el plec de clàusules
que va regir la subhasta pública per l’adjudicació de la parcel·la, les quals es
van fer constar a l’escriptura de compravenda i a la inscripció registral,
respectivament.
TERCER: Notificar el present acord als interessats per al seu coneixement i
als efectes escaients.
PREGS I PREGUNTES:
No n’ha varen haver.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió a tres quarts de dues de la tarda 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 de la Corporació, en dono fe.
Gandesa, vint-i-vuit de desembre de dos mil sis.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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