ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EN DATA 29 D’ABRIL DE 2009.

A Gandesa, a tres quarts de deu del vespre del dia 29 d’abril de 2009, es
varen reunir a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Gandesa, sota
la presidència de l’Alcalde, Sr. 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. Ramon Lluís Vidal.
-Sr. Mateu Aubà Galano.
-Sr. Pere Royo Pedrola.
-Sr. Carles Luz Muñoz.
-Sra. Encarnación García Jurado.
-Sr. Joaquin Pedrola Garde.
-Sra. Joana Jornet Tomàs.
El Regidor Sr. Carles Llarch Amposta va excusar la seva assistència.
Hi és present la Sra. Iolanda Sas Laudo,
l’Ajuntament.

Secretària-Interventora de

El Sr. Alcalde, desprès de comprovar l'existència del quòrum necessari, va
disposar el començament 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 disposicions 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 26 de març de 2009.

celebrada

Feta avinent l’acta de la sessió ordinària celebrada per la Corporació Municipal
en data 26 de març de 2009;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en data 26
de març de 2009, sense esmenes de cap tipus.

2) Donar compte de la correspondència d’interès municipal.

A continuació, la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal, atenent a
les instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d’un recull de la
correspondència d’interès municipal rebuda darrerament, segons el detall
següent::

a) Escrit tramès per la Diputació de Tarragona en data 18.03.2009,
comunicant que el Ple de la Diputació havia acordat traspassar a l’Ajuntament
la carretera TV-7231a, amb les característiques que consten al mateix acord,
sent l’origen del tram a la pl. de la Farola i el final a la pl. Francesc Serres, amb
una longitud de 0,427 m.
b) Escrit tramès pel Consell Comarcal de la Terra Alta en data 17.03.2009,
informant de
la convocatòria
d’atorgament d’ajuts a Ajuntaments,
associacions i particulars de la comarca
per activitats socioculturals
organitzades durant l’any 2009.
c) Escrit tramès per la Fundació de la Marató de TV3, agraint la col·laboració
de l’Ajuntament en la Marató 2008, dedicada a les malalties mentals greus.
d) Escrit tramès pel Banc de Sang i Teixits en data 14.04.2009, agraint la
participació de l’Ajuntament en l’organització de la campanya de donació de
sang realitzada darrerament a Gandesa, en la qual hi van haver 58 donacions.
e)
Escrit tramès per la Direcció General d’Administració Local en data
17.04.2009, comunicant que la participació del municipi en els ingressos de la
Generalitat, any 2009, serà de 104.717,89€ més 8.418,15€ per la prestació
supramunicipal de serveis.
f) Escrit tramès per la Direcció General d’Urbanisme en data 15.04.2009,
comunicant que la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en
sessió de data 19.02.2009, s’havia donat per assabentada de la incoació per
part de la Direcció General de Patrimoni Cultural de l’expedient de delimitació
de l’entorn de protecció de la Presó o Casa de la Castellania.
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g) Escrit tramès per la Direcció General d’Urbanisme en data 15.04.2009,
comunicant que la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en
sessió de data 19.02.2009, s’havia donat per assabentada de la incoació per
part de la Direcció General de Patrimoni Cultural de l’expedient de delimitació
de l’entorn de protecció de l’Església de la Mare de Déu de l’Assumpció i de la
Casa de la Vila Vella.
h) Escrit de la Diputació de Tarragona, tramès en data 17.04.2009,
comunicant que la subvenció de 3.000,00€ que havia atorgat per a la 21a.
edició de la Fira del Vi 2008, s’havia rebaixat, deixant-la en l’import de
1.216,54€, perquè la despesa justificada era inferior al pressupost presentat.
i) Escrit del Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat,
tramès en data 14.04.2009, comunicant que donava suport a la petició de
l’Ajuntament,
d’inclusió del terme municipal de Gandesa com a Geopark
avalat per la UNESCO i alhora, trametia l’informe favorable emès per la
Direcció General de Patrimoni Cultural.
j) Escrit tramès per la Diputació de Tarragona en data 8.04.2009, informant
que volia endegar la segona fase del projecte nomenat “Programa Roba
Amiga”, el qual tenia per objectiu impulsar la recollida dels residus tèxtils als
municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
k) Escrit de l’entitat “Ecologistas en Acción del Bajo Cinca”, tramès el dia
20.04.2009, informant que el Ministeri d’Indústria havia sotmès a informació
pública el projecte de la centra tèrmica de Mequinensa
l) Escrit de la Direcció General d’Urbanisme, tramès en data 15.04.2009,
comunicant que s’havia incoat un expedient complex de protecció de la
legalitat urbanística contra els Srs. Edward Alfred Roxbee i Junes Rosina
Roxbee, amb motiu de la construcció d’un habitatge sense llicència en sòl no
urbanitzable, en zona PEIN de Serra de Pàndols-Cavalls.
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 en els butlletins oficials.
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
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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 la data d’avui, segons la
relació següent:
-Resolució núm. 66/2009, de data 26.03.2009, per la qual es prorroga per tres
mesos més -des del 26 de març fins el 25 de juny de 2009- la vigència del
contracte laboral formalitzat amb la Sra. Jéssica Ruiz Guerrero.
-Resolució núm. 67/2009, de data 27.03.2009, per la qual s’aprova inicialment
la memòria tècnica valorada de les obres de “Gasificació del municipi, fase 5a”,
redactada pel Tècnic Municipal i amb un pressupost de contracta de
35.542,10€, IVA inclòs.
-Resolució núm. 68/2009, de data 27.03.2009, per la qual es sol·licita a la
Direcció General del Medi Natural un ajut econòmic de 30.000,00€ per a
finançar l’actuació d’instal·lació de 4 punts d’observació geològica al TM de
Gandesa.
-Resolució núm. 69/2009, de data 30.03.2009, per la qual es concorre a la
convocatòria del Pla de Foment de les Xarxes Locals de Gas de la Diputació de
Tarragona, exercici 2009 i es sol·licita subvenció per a gasificar un nou sector
de la zona urbana del municipi.
-Resolució núm. 70/2009, de data 30.03.2009, d’atorgament a personal
municipal, de diverses gratificacions econòmiques per tasques realitzades fora
de la jornada laboral durant el mes de març de 2009.
-Resolució núm. 71/2009, de data 30.03.2009, per la qual s’aprova i ordena el
pagament d’una factura d’import 117,80€.
-Resolució núm. 72/2009, de data 30.03.2009, per la qual s’aprova i ordena el
pagament d’una factura d’import 11,60€.
-Resolució núm. 73/2009, de data 31.03.2009, per la qual s’aprova i ordena el
pagament d’una factura d’import 918,72€.
-Resolució núm. 74/2009, de data 2.04.2009, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 1 de les obres de “Dotació de clavegueram a la planta d’osmosi
inversa”, que executa l’empresa “Construccions Anna 2005, SL”, signada pel
Tècnic Municipal i d’import 23.360,40€.
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-Resolució núm. 75/2009, de data 2.04.2009, per la qual s’atorga a l’entitat
Club de Futbol Gandesa, el tercer i darrer ajut econòmic de 3.000,00€,
destinat a finançar part de les despeses suportades per l’entitat amb motiu de
les activitats esportives de la temporada futbolística 2008-2009.
-Resolució núm. 76/2009, de data 2.04.2009, per la qual s’eleva a definitiva
l’adjudicació provisional del contracte d’execució de les obres de “Millora d’un
sector de l’enllumenat públic exterior del municipi” en favor de l’empresa
“Construccions Anna 2005, SL”, per l’import de 79.232,90€, IVA inclòs.
-Resolució núm. 77/2009, de data 2.04.2009, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 1 i única de les obres d’Arranjament parcial de la Capella del
Calvari de Gandesa”, que executa l’empresa “Pintures Martos, SCCL”,
signada pel Tècnic Municipal i d’import 5.509,98€.
-Resolució núm. 78/2009, de data 3.04.2009, per la qual s’eleva a definitiva
l’adjudicació provisional del contracte d’execució de les obres de “Reforma i
adequació de la planta baixa d’un edifici municipal per a ubicar-hi el Casal de
Joventut” en favor de l’empresa “Construccions Jaén Vallés, SL”, per l’import
de 457.438,75€, IVA inclòs.
-Resolució núm. 79/2009, de data 3.04.2009, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 3 i darrera de les obres d’Arranjament de la façana, pas soterrat i
altres del Palau del Castellà, a Gandesa”, que executa l’empresa “Pintures
Martos, SCCL”, signada pel Tècnic Municipal i d’import 12.256,57€.
-Resolució núm. 80/2009, de data 6.04.2009, d’aprovació inicial del projecte
tècnic de les obres d’estesa d’una línia aèria de M.T. i instal·lació d’un P.T. de
100 kVA”, redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. J.G. Talarn Malgi, i amb
un pressupost de contracta de 61.480,72€.
-Resolució núm. 81/2009, de data 6.04.2009, d’atorgament a personal
municipal d’una gratificació econòmica per tasques realitzades fora de la
jornada laboral durant el 1er. trimestre de 2009.
-Resolució núm. 82/2009, de data 8.04.2009, per la qual s’aprova i ordena el
pagament d’una factura d’import 547,75€.
-Resolució núm. 83/2009, de data 8.04.2009, per la qual s’aprova i ordena el
pagament d’una factura d’import 752,50€.
-Resolució núm. 84/2009, de data 13.04.2009, per la qual es disposa la
contractació laboral del Sr. Xavier Salvadó Melich per a prestar els seus
serveis d’auxiliar a l’Emissora de Ràdio Gandesa durant una hora al matí, de
9,30 h a 10.30 h, de dilluns a divendres.
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-Resolució núm. 85/2009, de data 15.04.2009, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 3 i darrera, de les obres de “Reparació dels danys ocasionats
pels aiguats de 12 de juliol de 2008 al Cementiri de Gandesa”, que executa
l’empresa “Ramón Jaén Oliver, SL”, signada pel Tècnic Municipal i d’import
15.147,00€.
-Resolució núm. 86/2009, de data 15.04.2009, per la qual s’adjudica el
contracte de les obres de “Gasificació del municipi de Gandesa, fase 5a” a
l’empresa “Construccions Anna 2005, SL”, per l’import de 35.542,10€, IVA
inclòs.
-Resolució núm. 87/2009, de data 15.04.2009, per la qual s’aprova i ordena el
pagament d’una factura d’import 249,40€.
-Resolució núm. 88/2009, de data 16.04.2009, per la qual s’aprova i ordena el
pagament de factures per un import global de 1.144,95€.
-Resolució núm. 89/2009, de data 23.04.2009, per la qual s’aprova i ordena el
pagament d’una factura d’import 89,25€.
-Resolució núm. 90/2009, de 27.04.2009, de proposta de designació dels
Representants de l’Administració que hauran d’actuar el dia 7 de juny de 2009
amb motiu de la celebració d’Eleccions al Parlament Europeu.
-Resolució núm. 91/2009, de 27.04.2009, de convocatòria al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió ordinària el dia 29 d’abril de 2009.
-Resolució núm. 92/2009, de data 29.04.2009, d’aprovació de la certificació
d’obres núm. 1 i única de les obres de “Formació de desguàs al Cementiri
Municipal de Gandesa”, que executa l’empresa “Construccions Anna 2005,
SL”, signada pel Tècnic Municipal i d’import 10.400,00€.
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
Assumptes d’Hisenda.
5) Aprovació si s’escau, de padrons cobratoris de tributs municipals
diversos.
Vist el padró cobratori de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, referit a
l’exercici 2009 i que ascendeix a l’import de 136.636,86€, deduïdes les
bonificacions;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
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SEGON: Sotmetre’l a informació pública durant un termini d’un mes, a efectes
d’examen i de reclamacions.

TERCER:
Disposar l’inici de la gestió recaptatòria del padró aprovat en
període voluntari, de conformitat amb el que estableixen el Reglament General
de Recaptació i la Llei General Tributària, respectivament.

6) Aprovació inicial si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit
núm. 5/2007, que afecta el Pressupost Municipal del mateix
exercici.

El Sr. Alcalde va exposar que amb càrrec al Pressupost Municipal de 2007
s’havien d’assumir determinades obligacions, tant de despeses corrents com
d’inversió, per a les quals no hi havia crèdit suficient i proposava aprovar un
5è. expedient de modificació de crèdit, d’import 84.680,00€, que afectaria el
Pressupost del mateix exercici 2007 i es finançaria amb baixes de crèdit
d’altres partides del pressupost no compromeses.

Vistos els articles 177 en relació amb el 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals 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;

Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció,
l’expedient;

obrant a

L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l’abstenció del Grup Municipal CiU:

PRIMER:
Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm.
5/2007, que afecta el Pressupost Municipal del mateix exercici, ascendeix a
l’import de 84.680,00€, i es finança amb baixes de crèdit d’altres partides del
Pressupost no compromeses, en els termes següents:

PARTIDES A SUPLEMENTAR O HABILITAR:

7

______________________________________________________________________
Núm. Partida
Denominació
Import.
______________________________________________________________________
160.00/3.1
Quotes Seguretat Social membres Corporació Mpal.
1.400,00
161.05/3.1
Pensions personal passiu a càrrec de l’Ajuntament
100,00
210.00/4.3
Reparació i manteniment vies públiques, enllumenat i alt 25.625,00
210.01/4.3
Reparació i manteniment de parcs i jardins
6.450,00
210.04/4.4
Reparació i conservació Cementiri Municipal
500,00
214.00/1.2
Reparació i manteniment de vehicles municipals
2.750,00
220.00/1.2
Adquisició material ordinari d’oficina
2.200,00
220.02/4.5
Subministra de premsa, llibres i altres Biblioteca
500,00
221.00.1/4.3
Subministra energia elèctrica edificis municipals
2.700,00
221.00.4/4.5
Subministra energia elèctrica complexa poliesportiu
3.220,00
221.00.5/4.3
Subministra energia elèctrica estació meteorològica
235,00
221.03.0/4.3
Subministra combustible calefacció Casa Consistorial
1.230,00
221.03.1/4.3
Subministra combustible calefacció CEIP Puig Cavaller
1.015,00
221.03.2/1.2
Subministra de combustible per a vehicles municipals
925,00
222.00/1.2
Despeses de comunicacions telefòniques
500,00
224.00/1.2
Primes d’assegurances de responsabilitat civil
380,00
226.01/1.1
Atencions protocol·làries i representatives
1.375,00
226.06.0/4.5
Organització d’activitats socioculturals i esportives
8.450,00
226.06.1/4.5
Despeses de funcionament Emissora de Ràdio Gandesa
4.225,00
226.07.0/4.5
Festes Majors i Populars 2007
13.900,00
227.030/1.2
Servei manteniment ascensors
460,00
227.061/4.3
Redacció de memòries valorades i altres treballs tècnics
300,00
489.03/4.5
Aportació municipal a la SUG Festa del Vi 2007
2.900,00
489.04/4.5
Subvencions a entitats locals socio-culturals i esportives
1.260,00
610.04/5.1
Obres addicionals remodelació Nucli Antic
1.533,00
625.04/7.5
Equipament Oficina Municipal de Turisme
547,00
_____________________________________ _________________________________
SUMA..................................................................................................................84.680,00
TOTAL A SUPLEMENTAR O HABILITAR:......................................................84.680,00

FINANÇAMENT:

a) Amb baixes de crèdit d'altres partides del Pressupost Municipal no compromeses:
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Núm. Partida

Denominació

___ Import__

160.01/3.1
Quotes Seguretat Social personal funcionari
1.500,00
210.02/4.5
Manteniment infraestructures Poliesportiu Mpal.
5.000,00
212.00/4.3
Reparació i manteniment d’edificis municipals
500,00
213.00/4.3
Reparació i manteniment instal·lacions, maquinària i uti.
1.500,00
216.00/1.2
Reparació i manteniment aplicacions informàtiques
2.400,00
220.01/1.2
Subministra butlletins oficials, textos legals i premsa
1.390,00
221.00.2/4.3
Subministra energia elèctrica instal·lacions semàfors
235,00
221.00.3/4.3
Subministra energia elèctrica vies públiques
2.450,00
221.05/1.2
Productes alimentaris
900,00
221.08.0/4.5
Adquisició productes de neteja i clor de les piscines
1.200,00
221.08.1/4.4
Adquisició productes de neteja dependències mpal.
750,00
222.03/1.2
Despeses de comunicacions telefax
500,00
223.00/1.2
Despeses de transports
450,00
225.00/1.2
Taxes, impostos estatals, autonòmics i locals
600,00
226.00/9.1
Despeses Cànon de Sanejament Aigua
1.200,00
226.02/1.2
Despeses de publicitat i propaganda
200,00
226.021/4.5
Despeses publicació Revista d’Informació Municipal
2.100,00
226.064/4.5
Despeses Jornades “Dies de Guerra, Diàlegs de Pau”
15.000,00
226.065/4.5
Despeses org. Activitats Pla Local de Joventut
6.000,00
226.07.1/7.1
Despeses Fira del Vi suportades per l’Ajuntament
9.500,00
226.08/1.2
Despeses diverses imprevistes
625,00
227.01/1.2
Servei de neteja dependències municipals
285,00
227.02/4.4
Servei transport i tractament residus sòlids urbans
8.200,00
227.003/4.4
Servei Escorxador Municipal
2.425,00
227.033/4.4
Serveis Funeraris Cementiri Municipal
3.900,00
227.060/4.3
Servei d’assessorament tècnic i urbanístic
4.650,00
227.062/1.2
Despeses confecció nòmines i assegurances
2.300,00
227.063/4.1
Despeses servei rehabilitació CAP Gandesa
2.000,00
227.065/1.2
Deses funcionament Junta Pericial
680,00
489.02/4.5
Aportació Mpal. a la SUG per Festes Locals 2007
2.900,00
489.05/4.6
Subvencions a altres entitats
1.260,00
600.01/5.1
Urbanització UA-4 Parcel·les de propietat municipal
2.080,00
______________________________________________________________________
SUMA.............................................................................................................. ..84.680,00
TOTAL FINANÇAMENT (A+B)........................................................................84.680,00
SEGON: Sotmetre l’expedient de modificació de crèdit aprovat a informació
pública durant un termini de quinze dies,
a efectes d’examen i de
reclamacions, amb el benentès que un cop transcorregut aquest termini sense
haver-n’hi cap, l’expedient es considerarà aprovat definitivament sense
necessitat d’ulterior acord.
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TERCER:
Un cop l’expedient esdevingui aprovat amb caràcter definitiu,
trametre’n còpia a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i a la
Delegació Provincial d’Hisenda, respectivament, publicant-ne un resum a
nivell de capítols en el Butlletí Oficial de la Província.
7) Aprovació inicial si s’escau, de l’expedient de modificació de
crèdit 5/2008, que afecta el Pressupost Municipal del mateix
exercici.
El Sr. Alcalde va exposar que s’havien d’assumir determinades obligacions
amb càrrec al Pressupost Municipal de 2008, que afectaven a despeses
d’inversió, per a les quals no hi havia consignació pressupostària suficient i
proposava aprovar un 5è. expedient de modificació de crèdit, d’import
56.814,00€, que afectaria el Pressupost Municipal de 2008 i es finançaria
conjuntament amb nous o majors ingressos sobre els totals previstos i amb
baixes de crèdit d’altres partides de despeses no compromeses.
Vistos els articles 177 en relació amb el 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals 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;
Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció,
l’expedient;

obrant a

L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l’abstenció del Grup Municipal CiU:
PRIMER:
Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm.
5/2008, que afecta el Pressupost Municipal del mateix exercici, ascendeix a
l’import de 56.814,00€,
afecta únicament a despeses d’inversió i es finança
conjuntament amb nous o majors ingressos sobre els totals previstos i amb
baixes de crèdit d’altres partides no compromeses, en els termes següents:
PARTIDES A SUPLEMENTAR O HABILITAR:
Núm. Partida
Denominació
Import.
______________________________________________________________________
610.04/5.1

Construcció d’una vorera a la Carretera de Bot

12.723,00

610.05/5.1

Reparació dels danys ocasionats pels aiguats
del 12.07.2008 al c. Pla d’en Senyor

4.887,00

610.06/5.1

Reparació dels danys ocasionats pels aiguats
del 12.07.2008 als Camins Municipals
39.204,00
_________________________________________ _____________________________
SUMA..............................................................................................................56.814,00
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TOTAL A SUPLEMENTAR O HABILITAR:.............................................56.814,00

FINANÇAMENT:
a) Amb nous o majors ingressos no previstos al Pressupost Municipal:

360.00

Contribucions especials obres vorera Ctra. de Bot

755.18

Subvenció Dep. de Governació Generalitat
Obres C. Pla d’en Senyor (aiguats 2008)

10.178,00

4.398,00

755.19

Subvenció Dep. de Governació Generalitat
Obres reparació Camins Municipals (aiguats 2008)
27.443,00
______________________________________________________________________
SUMA.............................................................................................................42.019,00
b) Amb baixes de crèdit d’altres partides del Pressupost Municipal
no compromeses:
162.05/1.1

Assegurances membres Corporació Municipal

210.01/4.3

Reparació i manteniment de parcs i jardins

2.200,00
834,00

210.03/5.1
Reparació i manteniment Camins Municipals
11.761,00
___________________________________________________________________
SUMA:..........................................................................................................14.795,00
TOTAL FINANÇAMENT...........................................................................56.814,00
SEGON: Sotmetre l’expedient de modificació de crèdit aprovat a informació
pública durant un termini de quinze dies,
a efectes d’examen i de
reclamacions, amb el benentès que un cop transcorregut aquest termini sense
haver-n’hi cap, l’expedient es considerarà aprovat definitivament sense
necessitat d’ulterior acord.
TERCER:
Un cop l’expedient esdevingui aprovat amb caràcter definitiu,
trametre’n còpia a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i a la
Delegació Provincial d’Hisenda, respectivament, publicant-ne un resum a
nivell de capítols en el Butlletí Oficial de la Província.
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8) Aprovació si s’escau, del conveni a formalitzar amb BASE de la
Diputació de Tarragona, de delegació de les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos de l’Ajuntament de
Gandesa a favor de la Diputació de Tarragona.
Vista la proposta de conveni tramesa en data 2.04.2009 per la Diputació de
Tarragona, per a regular la delegació de facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació d’ingressos de l’Ajuntament a favor de la Diputació
Atès que l’Ajuntament Ple, en sessió de data 10 d’octubre de 2001 ja va
adoptar els següents acords:
1. Delegar en favor de BASE, Gestió d'Ingressos Locals de la Diputació de Tarragona,
les facultats de gestió tributària dels següents ingressos de dret públic de l'Ajuntament
de Gandesa:
-Impost sobre béns immobles, urbana i rústica.
-Impost sobre activitats econòmiques.
2: Delegar en favor de BASE, Gestió d'Ingressos Locals de la Diputació de Tarragona,
les facultats de recaptació voluntària i executiva dels següents ingressos de dret públic
de l'Ajuntament de Gandesa:
-Impost sobre béns immobles, urbana i rústica.
-Impost sobre activitats econòmiques.
-Impost sobre vehicles de tracció mecànica (inclou altes)
-Taxes i preus públics (a determinar per l'Ajuntament).
3: Delegar en favor de BASE, Gestió d'Ingressos Locals de la Diputació de Tarragona,
les facultats de recaptació executiva dels següents ingressos de dret públic de
l'Ajuntament de Gandesa:
-Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
-Taxes i preus públics (a determinar per l'Ajuntament).
-Contribucions especials.
-Quotes d'urbanització i conservació.
-Multes i sancions.
-Execucions subsidiàries.
4: Determinar que aquestes delegacions s'efectuen per un període de quatre anys, a
partir de l'1 de gener de 2002, prorrogables per successius períodes anuals coincidents
amb l'any natural, llevat que qualssevol d'ambdues administracions acordi abans
deixar-les sense efecte i ho notifiqui a l'altra part amb una antelació mínima de tres
mesos.
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5: Acceptar que la prestació dels serveis que es derivin de la delegació de funcions
efectuada, comportarà una compensació econòmica a BASE - Gestió d'Ingressos Locals
de la Diputació de Tarragona, que consistirà en el pagament dels imports especificats a
l'article 5è. de la seva Ordenança Fiscal núm. 11.
6: A l'empara del que disposa l'article 8è. de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, sol·licitar a la Diputació de Tarragona, la
realització dels treballs d'actualització de les de dades cadastrals del municipi, atenent
al conveni de col·laboració formalitzat entre aquesta i el Centre de Gestió Cadastral,
en concordança amb l'acord adoptat per l'Ajuntament Ple en sessió de data 8.3.2001.
7: Facultar al Sr.Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a l'executivitat del
present acord, i especialment, per a la signatura d'un conveni amb la Diputació de
Tarragona, regulador de les facultats delegades i funcions sol·licitades, de plena
conformitat amb el present acord plenari.

Atès que la Diputació de Tarragona, per acord plenari de data 1 de febrer de
2002 va acceptar les delegacions de l’Ajuntament de Gandesa;
Atès que la proposta de conveni tramesa darrerament regula les delegacions ja
efectuades per l’Ajuntament en favor de la Diputació de Tarragona;
De conformitat amb allò que preveuen els articles 7 i 8 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 i de conformitat amb l’acord plenari de
data 10.10.2001;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT i en tot cas, amb el
quòrum exigit a l’article 47.2h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local:
PRIMER: Aprovar la proposta de conveni tramesa per la Diputació en data
2.04.2009, i que té per objectiu regular la delegació de les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos de l’Ajuntament a favor de la
Diputació de Tarragona.
SEGON:

Facultar el Sr. Alcalde-President per a signar el conveni aprovat.

TERCER: Donar trasllat del present acord a la Diputació de Tarragona, per al
seu coneixement i efectes escaients.
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Assumptes d’Obres Públiques i Urbanisme:
9) Sol·licituds de llicències urbanístiques:
Obres menors:
Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s’esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l’emplaçament assenyalat;
Vista la documentació tècnica i administrativa 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, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
31.03.2008 i modificacions posteriors en el DOGC núm. 5134 de data
20.05.2008;
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:
■1. Atorgar a la Sra. Maria Pilar Galano Escudé llicència municipal per a
efectuar obres consistents en arrebossar la façana de l’edifici existent al c.
Carnisseries, núm. 1, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres
núm. 46/2009,
amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi (NSSP), a legislació urbanística vigent i amb les
condicions següents:
-L’actuació a realitzar no ha d’afectar a cap element estructural de l’edifici.
-Es recomana que la façana de l’edifici sigui de color terrós o similar, a fi que
s’integri en aquesta zona d’ordenació antiga i tradicional (Clau 1A), a la que
s’aplica el sistema d’ordenació segons alineació a vial en illa densa.
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■2. Atorgar al Sr. German Miranda Rico llicència municipal per a efectuar
obres de reparació de la façana i de la coberta de l’edifici existent al c. Vilalba,
núm. 33, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 48/2009,
amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
(NSSP), a legislació urbanística vigent i amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no ha d’afectar a cap element estructural de l’edifici.
-Es recomana que la façana de l’edifici sigui de color terrós o similar, a fi que
s’integri en aquesta zona d’ordenació antiga i tradicional (Clau 1B), a la que
s’aplica el sistema d’ordenació segons alineació a vial amb pati d’illa.
■3. Atorgar a la Sra. Asunción González Claveria llicència municipal per a
efectuar obres de reforma de la cuina de la vivenda existent al c. Buenos Aires,
núm. 34, de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 49/2009,
amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
(NSSP), a legislació urbanística vigent i amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no ha d’afectar a cap element estructural de l’edifici.
■4. Atorgar a l’empresa “Telefónica de España, SAU” llicència municipal per a
canviar la cabina telefónica núm. A7964 existent a l’av. Aragó, a l’alçada del
núm. 36, de Gandesa, per una de nova més moderna, construir 3 m de
canalització amb PVC de 63 mm i 1 m² per assentament en vorera, de
conformitat amb l’expedient d’obres núm. 51/2009, amb estricta subjecció a
les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi (NSSP), a legislació
urbanística vigent i amb les condicions següents:
-Un cop finalitzades les obres, s’hauran de deixar les voreres i el paviment del
carrer en bon estat i restablir els serveis municipals que es puguin afectar
durant la seva execució.
-S’haurà de disposar del permís de la Demarcació de Carreteres de l’Estat, ja
que l’obra s’ha d’efectuar a la travessia de la Ctra. N-420, de titularitat estatal.
■5. Atorgar al Sr. Santiago Sabaté Todó, llicència municipal per a pavimentar
una superfície de 70 m² del magatzem existent a l’av. Franquet, núm. 60, de
conformitat amb l’expedient d’obres núm. 58/2009, amb estricta subjecció a
les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi (NSSP), a legislació
urbanística vigent i amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà a cap element estructura de l’edifici.
-Les obres s’efectuaran per l’entrada que el magatzem té pel camí del Coll de
la Font.
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■6. Atorgar al Sr. Xavier Monner Català llicència municipal per a efectuar
obres de reforma del magatzem existent al c. Pla d’en Senyor, núm. 17, de
Gandesa, consistent la reforma en construir un bany, tapiar finestres i
construir un en envà de distribució interior, de conformitat amb l’expedient
d’obres núm. 59/2009, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi (NSSP), a legislació urbanística vigent i amb les
condicions següents:
-L’actuació a realitzar no ha d’afectar a cap element estructural de l’edifici.
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.
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.
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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.
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 en el seu cas, als
promotors abans esmentats, de conformitat amb les sol·licituds per ells
presentades 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;
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Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
31.03.2008 i modificacions posteriors en el DOGC núm. 5134 de data
20.05.2008;
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:
■1. Atorgar als Srs. Jaume Esteve Nivela i Nieves Sánchez Rodríguez,
llicència urbanística per a enderrocar un habitatge unifamiliar entre mitgeres,
compost de planta baixa, entresòl, planta primera, planta segona, planta
sotacoberta i terrassa, emplaçat a l’av. Catalunya, núm. 10, de Gandesa, de
conformitat amb el projecte tècnic aportat pels promotors, obrant a l’expedient
d’obres núm. 54/2009, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi, a la legislació urbanística vigent
i amb les
condicions següents:
1. Cal deixar les parets mitgeres en bon estat i evitar les humitats.
2. S’haurà de garantir l’estabilitat de les parets i del terra de les edificacions
veïnes.
3. Un cop realitzat l’enderroc,
comenci la nova construcció.

caldrà tancar el solar resultant fins que no es

4.. Abans d’iniciar l’obra:
-S’haurà d’aportar còpia de l’IAE del contractista que realitzi les obres, apte per
a treballar al municipi de Gandesa.
-S’haurà de disposar del permís de la Demarcació de Carreteres de l’Estat, ja
que l’edifici objecte d’enderroc està situat a la travessia de la Ctra. N-420, de
titularitat estatal.
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■2. Atorgar a l’empresa “Frutos Secos Aracava, SAT”, amb CIF F-43230838,
llicència urbanística per a construir una nau industrial aïllada d’una planta, de
628,54 m² de superfície construïda, a ubicar a la parcel·la 42 del Polígon
Industrial “la Plana” de Gandesa,
de conformitat amb el projecte tècnic
aportat pel promotor, obrant a l’expedient d’obres núm. 56/2009, amb estricta
subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la
legislació urbanística vigent i amb les condicions següents:
1. L’activitat que es desenvolupi a la nau haurà de ser un ús admès per les
Normes Subsidiàries de Planejament, les quals qualifiquen la zona com a
industrial.
2. Abans d’iniciar qualsevol activitat a la nau, s’haurà de sol·licitar i obtenir de
l’Ajuntament la corresponent llicència ambiental i/o d’activitat.
3. Abans d’iniciar l’obra:
-S’haurà d’aportar el full d’assumeix de la direcció de l’obra visada i signada per
tècnic competent.
-S’haurà d’aportar el full d’assumeix de la direcció de l’execució de l’obra,
visada i signada per tècnic competent.
-S’haurà d’aportar còpia de l’IAE del contractista que realitzi les obres, apte per
a treballar al municipi de Gandesa.
-S’haurà d’aportar Qüestionari d’Estadística de les obres,
emplenat i signat conjuntament pel tècnic i pel promotor.

degudament

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.
6) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
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CINQUÈ: Aprovar la liquidació de la taxa municipal per l’ocupació de la via
pública amb eines i materials de construcció, practicada en el seu cas, als
promotors abans esmentats, de conformitat amb les sol·licituds per ells
presentades i l’ordenança fiscal aplicable.
Sol·licituds de llicència de primera ocupació.
■Sol·licitud del Sr. Jaume Escudé Monfort, de llicència de primera ocupació,
Exp. 165/2008.
Vista la sol·licitud del Sr. Jaume Escudé Monfort,
de llicència de primera
ocupació del magatzem emplaçat al c. Germandat, núm. 13, de Gandesa,
segons consta a l'expedient d'obres núm. 165/2008;
Atès que es tracta d’un magatzem ja existent, al qual s’hi han fet darrerament
obres de canvi de coberta, afectant una superfície de 154,52 m2;
Atès que el promotor ha aportat el certificat final de les obres realitzades, emès
en data 16.03.2009 i s'ha constatat que l'edifici reuneix les condicions per a
ser utilitzat;
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, 90 i 91
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. Jaume Escudé Monfort, llicència de primera ocupació
del magatzem emplaçat al carrer Germandat, núm. 13, de Gandesa, de
conformitat amb a documentació tècnica aportada pel promotor, obrant a
l'expedient d'obres núm. 165/2008.
SEGON: Aprovar la liquidació de taxes municipals per l'atorgament de la
llicència de referència i per l'expedició de documents a practicar als titulars
d'aquesta, de conformitat amb l’establert 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.
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■Sol·licitud de l’empresa “Terralta Recycling, S.A.”,
ocupació, Exp. 172/2008.

de llicència de primera

Vista la sol·licitud de l’empresa “Terralta Recycling, S.A.”
de llicència de
primera ocupació de la nau industrial de 3.112 m² de superfície, emplaçada al
Polígon Industrial la Plana, parcel·la 3,
de Gandesa,
segons consta a
l'expedient d'obres núm. 172/2008;
Atès que el promotor ha aportat el certificat final d’obra, que aquesta s'ha
efectuat d'acord amb el projecte pel qual es va atorgar la llicència urbanística i
que la nau reuneix les condicions per a ser utilitzada;
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, 90 i 91
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 l’empresa “Terralta Recycling, S.A.”, amb CIF A-61697264,
llicència de primera ocupació de la nau industrial emplaçada al Polígon
Industrial la Plana, parcel·la 3, de Gandesa,
de conformitat amb a
documentació tècnica aportada pel promotor, obrant a l'expedient d'obres núm.
172/2008.
SEGON: Aprovar la liquidació de taxes municipals per l'atorgament de la
llicència de referència i per l'expedició de documents a practicar als titulars
d'aquesta, de conformitat amb l’establert 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 l’empresa “Aceites y Grasas 2000, SL”, de llicència de primera
ocupació, Exp. 45/2009.
Vista la sol·licitud de l’empresa “Aceites y Grasas 2000, SL”, de llicència de
primera ocupació de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres, compost de planta
baixa i tres en alçada, destinat a tres (3) habitatges i un (1) local, emplaçat a
la pl. de l’Església, núm. 12, de Gandesa, segons consta a l'expedient
d'obres núm. 45/2009;
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Atès que el promotor ha aportat el certificat final de l'obra realitzada i s'ha
constatat que aquesta s'ha efectuat d'acord amb el projecte pel qual es va
atorgar la llicència urbanística i que els habitatges i el local reuneixen les
condicions per a ser utilitzats;
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;
Atès que el promotor ha aportat també un projecte tècnic d’infraestructura
comuna de telecomunicacions signat per un enginyer i corresponent a l’edifici
de referència;
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, 90 i 91
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 l’empresa “Aceites y Grasas 2000, SL”, amb CIF B60474780 llicència de primera ocupació de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres,
compost de tres (3) habitatges i un (1) local, emplaçat a la pl. de l’Església,
núm. 12, de Gandesa, de conformitat amb a documentació tècnica aportada
pel promotor, obrant a l'expedient d'obres núm. 45/2009, amb la condició
següent:
-Una vegada finalitzats els treballs d’execució
del projecte tècnic
d’infraestructura comuna de telecomunicacions, haurà de lliurar a l’Ajuntament
un butlletí signat per l’instal·lador habilitat.
SEGON: Aprovar la liquidació de taxes municipals per l'atorgament de la
llicència de referència i per l'expedició de documents a practicar al titular
d'aquesta, de conformitat amb l’establert 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.
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■Sol·licitud del Sr. David Cervera Vilella, de llicència de primera ocupació,
Exp. 50/2009.
Vista la sol·licitud del Sr. David Cervera Vilella, de llicència de primera
ocupació de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres, compost de 4 habitatges i 2
locals,
emplaçat al c. Vilalba núm. 21 de Gandesa,
segons consta a
l'expedient d'obres núm. 50/2009;
Atès que el promotor ha aportat el certificat final de l'obra realitzada i s'ha
constatat que les obres s'han efectuat d'acord amb el projecte pel qual es va
atorgar la llicència urbanística i que l'edifici 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;
Atès que el promotor ha aportat també un projecte tècnic d’infraestructura
comuna de telecomunicacions signat per un enginyer i corresponent a l’edifici
de referència;
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, 90 i 91
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. David Cervera Vilella, llicència de primera ocupació
de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres, compost de 4 habitatges i 2 locals,
emplaçat al c. Vilalba, núm. 21
de Gandesa, de conformitat amb a
documentació tècnica aportada pel promotor, obrant a l'expedient d'obres núm.
50/2009, amb la condició següent:
-Una vegada finalitzats els treballs d’execució
del projecte tècnic
d’infraestructura comuna de telecomunicacions, haurà de lliurar a l’Ajuntament
un butlletí signat per l’instal·lador habilitat.
SEGON: Aprovar la liquidació de taxes municipals per l'atorgament de la
llicència de referència i per l'expedició de documents a practicar al titular
d'aquesta, de conformitat amb l’establert a les ordenances fiscals municipals
núm. 5 i 7, respectivament.
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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 “Construccions Fatarella, SLU”,
ocupació, Exp. 53/2009..

de llicència de primera

Vista la sol·licitud de l’empresa “Construccions Fatarella, SLU”, de llicència de
primera ocupació de cinc (5) habitatges unifamiliars en filera, compostos de
planta baixa i dues en alçada, emplaçats al c. Manel Bardí Gil- c. 12 (avui c.
Josep Povill Ribera), de Gandesa, segons consta a l'expedient d'obres núm.
53/2009;
Atès que el promotor ha aportat el certificat final de l'obra realitzada i s'ha
constatat que les obres s'han efectuat d'acord amb el projecte pel qual es va
atorgar la llicència urbanística i que els habitatges reuneixen les condicions
per a ser utilitzats;
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;
Atès que el promotor ha aportat també un projecte tècnic d’infraestructura
comuna de telecomunicacions signat per un enginyer i corresponent a l’edifici
de referència;
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, 90 i 91
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 l’empresa “Construccions Fatarella, SLU”, amb CIF B43353770 llicència de primera ocupació de cinc (5) habitatges unifamiliars en
filera, compostos de planta baixa i dues en alçada, emplaçats al c. Manel
Bardí Gil-c. 12 (avui c. Josep Povill Ribera), de Gandesa, de conformitat amb
a documentació tècnica aportada pel promotor, obrant a l'expedient d'obres
núm. 53/2009.
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SEGON: Aprovar la liquidació de taxes municipals per l'atorgament de la
llicència de referència i per l'expedició de documents a practicar al titular
d'aquesta, de conformitat amb l’establert 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·licituds de llicència urbanística en sòl no urbanitzable.
■Sol·licitud de llicència de l’empresa “Agrícola Fuster, SL”.
57/2009.

Exp. d’obres

L’empresa “Agrícola Fuster, SL” ha sol·licitat a l'Ajuntament l'atorgament de
llicència urbanística per a construir un celler d’elaboració i embotellat de vi a
emplaçar al Polígon 12, Parcel·les 120, 126 i 138, Terme municipal de
Gandesa, aportant la documentació tècnica que obra a l'expedient d'obres
núm. 57/2009.
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;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar inicialment el projecte d’obres de construcció d’un celler
d’elaboració i embotellat de vi, a emplaçar al Polígon 12, Parcel·les 120, 126 i
138, Partida “la Coma d’en Bonet” Terme municipal de Gandesa, aportat per
l’empresa “Agricola Fuster, SL”.
SEGON: Sotmetre'l a informació pública per un termini d'un mes, a efectes
d'examen i de reclamacions.
TERCER: Sol·licitar als Departaments d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural,
a Arquitectura i Paisatge de la Generalitat i a Carreteres de l’Estat,
respectivament, que informin 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.
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Ratificació de resolucions de l’Alcaldia, sobre llicències urbanístiques.
A petició del Sr. Alcalde, l’Ajuntament Ple, va acordar per unanimitat,
1: Ratificar la resolució que es transcriu literalment a continuació, referent a
l’expedient d’obres núm. 59/2007, incoat a instància de l’empresa “Parc Eòlic
Torre Madrina, SL”, de sol·licitud de llicència urbanística per la instal·lació d’un
parc eòlic:
“Resolució de l’Alcaldia:
Per resolució de l’Alcaldia de data 10 de juliol de 2008 es va disposar la
suspensió de la resolució de l’expedient de petició de llicència urbanística
efectuada per l’empresa “Parc Eòlic de Torre Madrina, SL” fins que es disposés
de l’informe previ que s’ha demanat a la Direcció General d’Urbanisme.
En data 13.02.2009 es va rebre la comunicació de l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre adoptat en sessió de data 6 de
novembre de 2008, sobre l’assumpte de referència, en el qual bàsicament es
determina el següent:
-El projecte aportat ara per l’empresa abans esmentada, preveu la implantació
d’un parc eòlic que afecta el territori de dos municipis, Gandesa i Batea.
-Pel que fa a les característiques del projecte tècnic se’n desprèn el següent:
a) Es modifica l’emplaçament dels aerogeneradors núm. T-4, T-5, T-6, T-8,
T-11, T-13, T-14, T-16, T-19 i T-20, i se’n contempla un de nou (T-1).
b) Es modifiquen els camins d’accès i la plataforma d’explanació.
c) Es preveu la construcció d’una bassa a tocar de l’aerogenerador T-6,
que no es preveia en el projecte inicial.
d) S’han modificat les característiques dels aerogeneradors pel que fa a
l’alçada i al radi de les pales, que s’incrementen.
Totes les modificacions esmentades comporten canvis substancials en relació
al projecte inicial, per la qual cosa caldrà que es dugui a terme una nova
tramitació de l’actuació proposada.
D’altra part, atès que l’àmbit de l’actuació afecta dos termes municipals,
d’acord amb l’article 67.1.e) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, és preceptiu formular i
tramitar un pla especial.
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De conformitat amb el contingut de l’informe emès per la Direcció General
d’Urbanisme i en ús de les atribucions conferides per l’article 21.1q) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local;
RESOLC:
PRIMER: Comunicar a l’empresa “Parc Eòlic de Torre Madrina, SL” que caldrà
portar a terme una nova tramitació de l’actuació proposada, amb la formulació
i tramitació prèvia d’un pla especial, previst a l’article 67.1e)
de la Llei
d’Urbanisme.
SEGON: Mantenir la suspensió de la resolució de l’expedient de petició de
llicència urbanística efectuada per dita empresa fins que es disposi del Pla
Especial tramitat i aprovat d’acord amb el que preveuen els articles 83.3 i 77.1
del Decret Legislatiu 1/2005 abans esmentat,
a l’empara del que estableix
l’article 42.5ª) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
TERCER: Mantenir igualment la resolució de l’expedient de petició de llicència
ambiental fins que es disposi de l’informe previ que s’ha demanat al
Departament de Medi Ambient de la Generalitat,
amb el benentès que
aquesta petició s’haurà de resoldre simultàniament amb la de llicència
urbanística.
QUART: Donar trasllat de la present resolució a l’empresa interessada, per al
seu coneixement i efectes escaients,
i donar-ne compte al Ple de la
Corporació Municipal en la primera sessió que aquest celebri.
Ho mana i signa l’Alcalde-President, a Gandesa, a deu de març de dos mil
nou.”
2.
Donar trasllat del present acord a l’empresa recurrent per al seu
coneixement i als efectes escaients.
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 municipal d’abastament d’aigua potable pels immobles
emplaçats als llocs que així mateix es relacionen;
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
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PRIMER:
1. Estimar les peticions efectuades pels promotors que tot seguit es
relacionen i atorgar autorització per a connectar a la xarxa municipal
d’abastament d’aigua pels immobles que s’assenyalen, segons els
expedients d’obres que així mateix s’esmenten:

Expedient

Nom peticionari

Emplaçament

60/2009

David Cervera Vilella

C. Vilalba, 21, 1r. 1a

61/2009

David Cervera Vilella

C. Vilalba, 21, 2n. 1a

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.
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:
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PRIMER:
1. Estimar les peticions efectuades pels promotors que tot seguit es relacionen
i atorgar 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:

Expedient

Nom peticionari

Emplaçament

60/2009

David Cervera Vilella

C. Vilalba, 21, 1r. 1a

61/2009

David Cervera Vilella

C. Vilalba, 21, 2n. 1a

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.
9) Aprovació provisional si s’escau, de la modificació puntual 1/2009
de les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa, que té per
objecte establir unes normes al nucli antic per conservar,
respectar, integrar i millorar la seva imatge.
L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 29.01.2009, va aprovar
inicialment la modificació puntual 1/2009 de les Normes Subsidiàries de
Planejament de Gandesa, que té per objecte establir unes normes al nucli
antic per conservar, respectar, integrar i millorar la seva imatge, segons
document tècnic redactat pel mateix Tècnic Municipal.
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En compliment del que determina l’article 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de
26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, la
modificació aprovada s’ha sotmès a informació pública durant un termini d’un
mes a efectes d’examen i de reclamacions, mitjançant sengles edictes
publicats en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 5344, de data 23.03.2009,
en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 65, de data 19.03.2009,
en el Diari el Punt de data 14.03.2009 i en el Tauler d’Anuncis de la Casa
Consistorial, respectivament, no havent-se presentat cap tipus de reclamació.
D’altra part, s’ha concedit audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels
quals confina amb el del municipi, a fi que durant un termini d’un mes
poguessin efectuar les al·legacions que consideressin convenients respecte la
modificació aprovada, no havent-se’n presentat cap.
Tanmateix,
s’ha sol·licitat informe sobre la modificació aprovada als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
No obra a
l’expedient cap informe desfavorable.
Atès que segons estableixen els articles 78 i 83.2 del Decret Legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, l’aprovació provisional de la modificació correspon al mateix
Ajuntament i la definitiva a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de
l’Ebre;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació puntual 1/2009 de les
Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa, que té per objectiu establir
unes normes al nucli antic per conservar, respectar, integrar i millorar la seva
imatge, segons document tècnic redactat pel mateix Tècnic Municipal.
SEGON: Sotmetre la modificació aprovada a consideració de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, a efectes que atorgui si
s’escau, la seva aprovació definitiva, amb el benentès que aquesta
s’entendrà atorgada si la resolució definitiva no es notifica en el termini de
quatre mesos des de la recepció en el Registre de la Comissió de l’expedient
complerts, de conformitat amb allò que preveu l’article 89.1 del text legal abans
esmentat.
10) Sol·licituds de diversos contractistes d’obres, de devolució de
garanties dipositades en favor de l’Ajuntament amb motiu de
l’execució d’obres.
El Sr. Alcalde va exposar que amb la finalitat d’agilitzar la tramitació dels
expedients, seria convenient que les garanties dipositades per contractistes i
promotors amb motiu de l’execució d’obres, es retornessin automàticament un
cop
el Tècnic Municipal hagués emès informe favorable al respecte i
proposava al Ple de la Corporació Municipal adoptar un acord en aquest sentit.
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Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
De conformitat amb el que preveu l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT.
1. Determinar que les garanties que els contractistes i promotors d’obres
dipositen a favor de l’Ajuntament amb motiu de l’execució d’obres, es
retornaran un cop aquests ho sol·licitin, el Tècnic Municipal emeti informe
favorable al respecte i l’Alcalde resolgui en el mateix sentit, sense necessitat
de sotmetre les peticions a consideració del Ple.
2. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament, per a general coneixement
i als efectes que corresponguin.
Assumptes de Governació:
12) Sol·licituds de llicència municipal d’activitat.
A petició del Sr. Alcalde, aquest assumpte es va retirar de l’ordre del dia.
13) Resolució de reclamacions interposades per la imposició i
ordenació de contribucions especials per les obres d’Urbanització
de l’av. Catalunya, fase 2a.
Vist l’escrit presentat en data 31.03.2009 pel Celler Cooperatiu de Gandesa, en
relació a la liquidació tributària 186/09 practicada per l’Ajuntament en concepte
de contribucions especials per les obres d’Urbanització de l’av. Catalunya, fase
2a, i que ascendeix a l’import d’11.890,76€, i en el qual bàsicament exposa
que en les dependències del Celler s’hi celebren nombrosos actes públics
oberts a tots els ciutadans, que les instal·lacions del celler són d’interès per a
tot el municipi i visitades per nombrosos turistes i sol·licita l’exempció del
pagament de la liquidació practicada;
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Eximir al Celler Cooperatiu de Gandesa de liquidar contribucions
especials per les obres d’Urbanització de l’av. Catalunya, fase 2a.
SEGON: Donar trasllat del present acord a l’entitat interessada per al seu
coneixement i als efectes escaients.
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14) Aprovació si s’escau, de l’addenda al conveni formalitzat pel
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat,
per la gestió i organització de la Biblioteca de Gandesa, any 2009.
Feta avinent l’addenda primera (1a) al conveni de col·laboració establert l’any
2008 entre el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat i l’Ajuntament, per a la gestió i organització de la Biblioteca de
Gandesa;
Atès que en el conveni de col·laboració signat en data 11 d’abril de 2008, en
el seu pacte vuitè,
s’expressava la voluntat per part de la Generalitat de
mantenir el seu suport econòmic a l’Ajuntament, amb la possibilitat de signar
un màxim de dues addendes al conveni original, una per cada any natural, per
establir el possible import d’aquesta col·laboració i les condicions per a la seva
concessió, tramitació i justificació;
Atès que l’addenda tramesa es correspon amb el pactat al seu dia al conveni
abans esmentat i fa referència a l’aportació econòmica que l’any 2009
Generalitat efectuarà a l’Ajuntament per les despeses derivades de la
contractació del director/a de la Biblioteca de Gandesa;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Aprovar la primera (1a) addenda al conveni de col·laboració
formalitzat entre el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat i l’Ajuntament, per a la gestió i organització de la Biblioteca de
Gandesa, any 2009, la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:
Pactes:
1. La present addenda té per objecte actualitzar els compromisos econòmics
del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació en relació a subvencionar
la contractació del director o directora de la Biblioteca de Gandesa durant l’any
2009.
2. El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació atorga una subvenció
de 31.747,00€ a l’Ajuntament de Gandesa per a la contractació del director o
directora de la biblioteca de Gandesa durant l’any 2009. Aquest/a professional
dependrà directament de l’Ajuntament en el desenvolupament de les seves
responsabilitats.
Aquesta subvenció anirà amb càrrec a la posició pressupostària
CU/1003/D/4600001.00/4420 del pressupost vigent, i la tramitació del seu
pagament s’iniciarà a partir de la signatura de present addenda. Ateses les
especials característiques del beneficiari i de la subvenció, no es demanaran
garanties sobre la bestreta.
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El beneficiari està obligat lliurar, a abans del 31 de gener de l’any 2010, un
certificat de l’interventora municipal que acrediti la totalitat de despeses,
desglossades per conceptes, en relació amb la finalitat de la subvenció, així
com l’import i la procedència dels fons amb que s’han finançat. Aquest
certificat inclourà totes les despeses derivades de la contractació del director/a
de la biblioteca durant l’any 2009.
En cas que en els justificants presentats s’acrediti un import inferior al concedit
en concepte de subvenció,
el Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació reajustarà l’import de la subvenció atorgada.
Així mateix, el beneficiari haurà d’aportar tota la informació i la documentació
que li reclami la intervenció general o altres òrgans de control de la Generalitat
de Catalunya.
3. Són d’aplicació a la present addenda el contingut de la resta dels pactes del
conveni de col·laboració signat per les parts el dia 11 d’abril de 2008.
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde-president per a signar l’addenda transcrita.
TERCER: Donar trasllat del present acord al Departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació de la Generalitat, per al seu coneixement i als efectes
escaients.
15) Aprovació provisional si s’escau, de la imposició i ordenació de
contribucions especials per les obres de “Formació de vorera a un tram
de la travessia de la Ctra. de Bot”.
El Sr. Alcalde va exposar que s’havien d’iniciar les obres de formació d’una
vorera a la Ctra. de Bot. Va dir que es tractava d’una inversió inclosa en el
Pressupost Municipal de 2008, segons expedient de modificació de crèdit
5/2008 aprovat, i que segons el pla de finançament previst, es finançava
conjuntament amb contribucions especials i aportació municipal. En aquest
sentit, va dir que proposava al Ple aprovar la imposició i ordenació de
contribucions especials per les obres del C. Pavia, en els termes següents:
-Cost de l’obra:

12.722,88€

Finançament:
-Subvencions:

0,00€

-Cost que suporta
l’Ajuntament:

12.722,88€

-Contribucions
Especials:

10.178,31€ (80% del cost que suporta l’Ajuntament)

-Aportació Aj.:
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2.544,57€

Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció;
Vistos els articles 22.2e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, 15 a 19 i 28 a 37 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l’abstenció del Grup Municipal CiU:
PRIMER: Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de contribucions
especials per les obres de “Formació d’una vorera a la Ctra. de Bot”, en els
termes següents:
-Cost de l'obra:
-Subvencions:

12.722,88€
0,00€

-Cost que suporta l'Ajuntament:

12.722,88€

-Import a recaptar en concepte
de CCEE:

10.178,31€

(equivalent al 80,00 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 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.
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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.
Assumptes diversos:
15) Assumptes de l’Alcaldia-Presidència.
Ni n’hi varen haver.
PREGS I PREGUNTES.
No n’hi varen haver.
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, vint-i-nou d’abril de dos mil nou.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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