ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLE
EN DATA 4 DE NOVEMBRE DE 2004.
_______________________________________________________________
A Gandesa, sent dos quarts de deu del vespre del dia 4 de novembre de
2004, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, sota la
presidència del Sr. Alcalde, en Miquel Aubà Fleix, els Regidors Municipals que
tot seguit es relacionen, convocats prèviament per l'Alcaldia, a fi de celebrar
sessió plenària de caràcter ordinari:
-Sr. Manel Vidal Salvadó.
-Sr. Isidre Montané Cabús.
-Sr. Ramón Lluís Vidal.
-Sra. Maria José Serra Bedós.
-Sr. Jesús Fernando García Chacón.
-Sr. Joaquin Fontoba Solé.
-Sr. Carles Luz Muñoz.
-Sra. Laura Galano Roqueta.
-Sr. Diego Domènech Escudé.
Va excusar la seva assistència a la sessió el Regidor Municipal Sr. Pere Joan
Bové Vallespí.
Hi és present la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal, Sra.
Iolanda Sas Laudo.
El Sr. Alcalde, desprès de comprovar l'existència del quòrum necessari, va
disposar l'inici de la sessió, amb el tractament dels assumptes inclosos a l'ordre
del dia.
De conformitat amb el que determinen els articles 110 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, 109 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
dels Ens Locals i concordants, es transcriuen a continuació els acords plenaris
adoptats.
Assumptes de caràcter general:
1) Aprovació si s'escau, de les actes de les sessions celebrades per
l'Ajuntament Ple en dates 30 de juny de 2004, 9 de juliol de 2004 i 19
d'agost de 2004, respectivament.
A) Acta 30 de juny de 2004.

1

Feta avinent l'acta de la sessió celebrada per l'Ajuntament Ple en data 30 de
juny de 2004;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l'acta de la sessió ordinària celebrada per l'Ajuntament Ple en data 30
de juny de 2004, sense esmenes de cap tipus.
B) Acta de 9 de juliol de 2004.
Feta avinent l'acta de la sessió celebrada per l'Ajuntament Ple en data 9 de
juliol de 2004;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l'acta de la sessió extraordinària urgent celebrada per l'Ajuntament Ple
en data 9 de juliol de 2004, sense esmenes de cap tipus.
C) Acta de 19 d'agost de 2004.
Feta avinent l'acta de la sessió celebrada per l'Ajuntament Ple en data 19
d'agost de 2004;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l'acta de la sessió extraordinària celebrada per l'Ajuntament Ple en
data 19 d'agost de 2004, sense esmenes de cap tipus.
2) Donar compte de la correspondència d'interès municipal.
A continuació, la Secretària-Interventora de la Corporació, atenent a les
instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d'un recull de la
correspondència municipal rebuda darrerament a l'Ajuntament des de la
celebració de la última sessió plenària ordinària, segons el detall següent:
a) Escrit tramès pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona en data
10.08.04, comunicant que han atorgat a l'Ajuntament una subvenció de
677,00€ per finançar part de les despeses d'edició de material gràfic de
promoció turística.
b) Escrit tramès pel Consell Comarcal de la Terra Alta en data 30.07.04,
donant compte d'un comunicat informatiu del Consorci per a la Gestió dels
Residus Municipals de les comarques de la Ribera d'Ebre, Priorat i Terra Alta,
referent al transport dels residus municipals al dipòsit controlat de l'Aldea,
com a mesura de caràcter provisional.
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c) Escrit tramès pels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a les
Terres de l'Ebre en data 4.8.04, en resposta a una consulta efectuada per
l'Ajuntament, pel qual comuniquen que no disposen de cap document indicatiu
de les Vies Pecuàries que transcorren pel municipi, per no haver-se classificat.
d) Escrit tramès pels Serveis Territorial de Cultura a les Terres de l'Ebre en
data 3.8.04, pel qual trameten una resolució del Director General del Patrimoni
Cultural, sobre autorització de la intervenció arqueològica al jaciment de la
Necròpolis de les Maries, a Gandesa.
e) Escrit tramès per l'Agència Catalana de l'Aigua en data 23.7.04, pel qual
comuniquen que ha variat el coeficient de concentració demogràfica que afecta
les tarifes domèstiques del cànon de l'aigua, que a Gandesa, passa a ser d'1.
f) Escrit tramès en data 5.7.2004 pel Sr. Francesc Andreu Julià Creixenti, en
qualitat de nou president de la Comunitat de Regants de la Zona Oriental de la
Terra Alta, desprès de les eleccions celebrades el 28.5.2004, oferint la seva
disposició i col.laboració a la Corporació Municipal per totes les tasques que
siguin necessàries.
g) Escrit tramès en data 5.7.2004 pel Sr. Rafel Sampé Busom, en qualitat de
president cessant de la Comunitat de Regants de la Zona Oriental de la Terra
Alta, agraint a l'Ajuntament la col.laboració que li ha prestat durant els 10
anys en què ha ostentat el càrrec de President de la Comunitat.
h) Escrit tramès en data 2.7.2004 pel Sr. Joan Baptista Esteve Meix, en
qualitat de nou president de la Col·lectivitat de Regants núm. 4 de Gandesa un
cop celebrades eleccions el 28.5.2004,
posant-se a disposició de la
Corporació Municipal per totes les tasques que siguin necessàries.
i) Escrit tramès en data 26.8.2004 per la Delegació d'Economia i Hisenda a
Tarragona, adjuntant la Resolució de la Dirección General de Financiación
Territorial, sobre el càlcul de la compensació definitiva que correspon percebre
al municipi l'any 2003 per la reforma de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
k) Escrit tramès pel Departament de Comerç, Turisme i Consum de la
Generalitat en data 9.08.2004, pel qual comuniquen que la Direcció General
de Comerç, per resolució de 21.7.04 ha atorgat a l'Ajuntament una subvenció
de 3.204,43€ per finançar part de la inversió de les obres d'urbanització del
nucli antic i zona comercial de Gandesa, 3ª i 4ª fase.
l) Escrit tramès per Caixa Tarragona en data 3 de setembre de 2004, pel
qual comuniquen que han atorgat a l'Ajuntament un ajut econòmic de 300,00€
per la Trobada de Dansaires celebrada a Gandesa durant les Festes Majors2004.
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m) Escrit tramès per la Sra. Anna Holgado Fernández en data 22.9.2004,
mitjançant el qual exposa la seva queixa per haver-se-li cobrat l'any 2004 la
taxa municipal per conservació del Cementiri Municipal sense ser titular de cap
nínxol ni panteó i demana que a l'Ajuntament que revisi el text de l'ordenança
fiscal aplicada.
n) Escrit tramès per la Sra. Maria Antònia Bladé Segarra en data 22.9.2004,
en qualitat de nova Cap de l'Oficina Comarcal del DARP a la Terra Alta, pel
qual ofereix a l'Ajuntament
la seva col.laboració per aconseguir el
desenvolupament agrari de la comarca i assolir nous reptes en aquest àmbit.
o) Escrit tramès per la Direcció General d'Administració Local en data
2.9.2004, comunicant que la participació econòmica que correspon a Gandesa
en concepte de Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2004, és de
35.754,76€ i per la prestació supramunicipal de serveis, en cas d'haver-n'hi, és
de 3.125,62€.
p) Escrit tramès per la Diputació de Tarragona en data 4.10.2004, comunicant
que en compliment d'una Sentència del Tribunal Constitucional de 24.3.2004,
han donat de baixa les consignacions pressupostàries de l'exercici 2004 en
matèria de serveis socials, sanitat, agricultura i esports i les han destinat a
doblar la consignació del PAM i a dotar el Pla de foment de les xarxes locals de
gas.
q)
Escrit tramès per la Diputació de Tarragona en data 18.10.2004,
comunicant que han atorgat a l'Ajuntament una subvenció de 2.500,00€ per les
despeses de celebració de 17ª edició de la Fira del Vi de Gandesa.
r) Escrit tramès pel Departament de Presidència de la Generalitat en data
20.10.2004, comunicant que per resolució del Secretari General del Conseller
en Cap, s'ha atorgat a l'Ajuntament un ajut econòmic de 6.000,00€ per
contribuir en el finançament de les despeses d'organització de les jornades
"Dies de guerra, diàlegs de pau" durant l'any 2004, actes associats al Fòrum
de les Cultures-2004.
s) Escrit tramès per la Federació de Municipis de Catalunya en data
22.10.2004,
comunicant que l'aportació econòmica que ha d'efectuar
l'Ajuntament a l'entitat durant l'any 2005 serà de 502,10€.
t) Escrit tramès per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques en data
26.10.2004,
comunicant que l'aportació econòmica que ha d'efectuar
l'Ajuntament a l'entitat durant l'any 2005 és de 480,00€.
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u) Escrit tramès per la Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya en data
20.10.2004, pel qual sol.liciten informe a l'Ajuntament sobre les previsions
urbanístiques, qualificació del sòl i altres circumstàncies derivades de l'Estudi
Informatiu de la Variant de Corbera d'Ebre. Carretera N-420 de Còrdova a
Tarragona per Cuenca, PK 804,4 al 806,7" , actualment en tràmit d'informació
pública.
v) Escrit tramès per la Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya en
data 20.10.2004, pel qual sol.liciten informe a l'Ajuntament sobre les
previsions urbanístiques, qualificació del sòl i altres circumstàncies derivades
de l'Estudi Informatiu de la Variant de Gandesa. Carretera N-420 de Còrdova a
Tarragona per Cuenca, PK 799 al 803", actualment en tràmit d'informació
pública.
x) Escrit tramès pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya en data 2.11.2004, pel
qual demanen a l'Ajunta ment que el document tècnic de la modificació puntual
de les NSSP que afecta l'immoble emplaçat al c. Corbera d'Ebre, núm. 4, sigui
redactada per un arquitecte superior i no per un arquitecte tècnic.
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 de les resolucions dictades per l'Alcaldia-Presidència.
Donant compliment al que estableix l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, el Sr. Alcalde va disposar que per Secretaria es donés
compte de les resolucions que havia dictat l'Alcaldia des de la data de
celebració de la darrera sessió plenària de caràcter ordinari fins avui, segons
la relació següent:
-Resolució núm. 71/2004, de data 28.06.2004, per la qual s'adjudica el
contracte d'execució dels treballs d'obertura de 3 Ha. de línies de defensa i la
construcció de 0,4 Km. de vials contra incendis a efectuar a la Forest Comuns
CUP 26 de Gandesa, al contractista Sr. Enric Martínez Aragonès, per l'import
de 4.000,00€ IVA inclòs.
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-Resolució núm. 72/2004, de data 28.6.2004, per la qual s'adjudica el
contracte d'execució dels treballs d'eliminació de restes vegetals en pista
forestal, eliminació de matolls, primera i segona aclarida en boscos regulars i
estassada de matolls a la Forest Comuns CUP 26 de Gandesa, al contractista
Sr. Enric Martínez Aragonès, per l'import de 12.000,00€ IVA inclòs.
-Resolució núm. 73/2004, de data 30.06.2004, per la qual s'atorga a personal
municipal una gratificació econòmica per tasques realitzades durant el mes de
juny de 2004, fora de la jornada laboral.
-Resolució núm. 74/2004, de data 1.7.2004, per la qual s'adjudica el contracte
de gestió del servei de bar de les Piscines Municipals de Gandesa, pel sistema
de procediment negociat a la Sra. Maite Álvarez Morelló, per l'import de
410,00€ mensuals, IVA inclòs.
-Resolució núm. 75/2004, de data 6.7.2004, per la qual es resolt l'expedient
disciplinari incoat per decret de 3 de maig de 2004 al Sr. Fernando Monforte
Garrido, Vigilant Municipal, identificat com Agent Municipal núm. 311.
-Resolució núm. 76/2004, de data 6.7.2004, per la qual es declara que amb
efectes del dia 5 de juliol de 2004, el Sr. Fernando Monforte Garrido ha
complert la sanció de suspensió de funcions per un termini de dos mesos
imposada per resolució de l'Alcaldia de data 6 de juliol de 2004.
-Resolució núm. 77/2004, de data 7.7.2004, per la qual s'aprova inicialment el
projecte tècnic de les obres d'Urbanització de l'av. Catalunya, 1ª fase, redactat
per l'arquitecte Sr. J.L. Millán Bel i amb un pressupost de contracta de
172.416,16€.
-Resolució núm. 78/2004, de data 9.7.2004, per la qual s'aprova i ordena el
pagament de factures i notes de despeses per import de 731,97€.
-Resolució núm. 79/2004, de data 9.7.2004, per la qual es convoca a la
Corporació Municipal per a celebrar sessió plenària de caràcter extraordinari
urgent, amb motiu de l'accident sofert pel Sr. Fco. Aubà Barrubés, personal
laboral municipal.
-Resolució núm. 80/2004, de data 9.7.2004, per la qual s'atorga a la Sra.
Mònica Sánchez Selva, llicència municipal d'activitat per l'establiment d'un barcafeteria a emplaçar a l'av. Franquet, núm. 49, de Gandesa (Exp. d'activitat
11/2004).
-Resolució núm. 81/2004, de data 12.7.2004, per la qual s'aprova i ordena el
pagament de factures i no tes de despeses per import de 759,60€.
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-Resolució núm. 82/2004, de 14.7.2004, per la qual s'aprova i ordena el
pagament de factures i notes de despeses per import de 5.304,00€, derivades
de l'organització de les jornades "Dies de guerra, diàlegs de Pau", dins del
Fòrum de les Cultures-2004.
-Resolució núm. 83/2004, de 14.7.2004, per la qual s'atorga al Sr. Agustí
Ubalde Monreal llicència urbanística per a efectuar obres consistents en pintar
la façana de la vivenda del c. Sant Miquel, núm. 14, de Gandesa (Exp. d'obres
97/2004).
-Resolució núm. 84/2004, de 15.7.2004, per la qual s'informa favorablement la
proposta de modificació de l'estudi de detall aportada per l'empresa Urbespa,
S.A., que afecta l'illa compresa entre els carrers Pau Casals, Mossèn Onofre
Català i Manel Bardí Gil, a Gandesa.
-Resolució núm. 85/2004, de 15.7.2004, per la qual s'atorga al Sr. Joaquim
Mora Lobo, autorització per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram
per l'immoble emplaçat al c. Sant Quintí, núm. 15, de Ga ndesa (Exp. d'obres
102/2004).
-Resolució núm. 86/2004, de data 27.7.2004, per la qual s'aproven les bases
selectives que ha de regir la provisió d'una plaça laboral temporal d'auxiliar
administratiu a través del sistema de concurs-oposició,
s'aprova la llista
d'admesos i exclosos, es determina la composició del tribunal qualificador de
les proves i es fixa la data en què aquestes se celebraran.
-Resolució núm. 87/2006, de data 28.7.2004, per la qual s'atorga a l'empresa
ENDESA Distribución Eléctrica, SLU, llicència municipal per a l'estesa de 115
ml de cable soterrani, a l'av. d'Aragó, s/núm. (Exp. d'obres 108/2004).
-Resolució núm. 88/2004, de data 31.7.2004, per la qual s'atorguen a personal
municipal gratificacions econòmiques per tasques realitzades durant el mes de
juliol fora de la jornada laboral.
-Resolució núm. 89/2004, de data 2.8.2004, per la qual es contracta
laboralment a la Sra. Maria Carme Vicens Andrés per a prestar interinament els
serveis d'auxiliar administrativa a les Oficines Municipals, en concordança amb
la proposta efectuada pel tribunal qualificador del procés selectiu celebrat en
data 29.7.2004.
-Resolució núm. 90/2004, de data 2.8.2004, per la qual es disposa
l'abonament en favor de la Sra. Teresa Mulet Canalda, de la quantia de la
nòmina de juliol i quitança, devengada pel seu difunt espòs F. Aubà Barrubés,
mort en accident el dia 9.7.2004.
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-Resolució núm. 91/2004, de 3.8.2004, per la qual s'aprova la certificació
d'obres núm. 1 i única de les obres de "Reparació de danys ocasionals pels
aiguats de novembre de 2003 al Balneari de la Fontcalda",
d'import
22.379,39€.
-Resolució núm. 92/2004, de 4.8.2004, per la qual s'aprova i ordena el
pagament de factures i notes de despeses per import de 771,31€.
-Resolució núm. 93/2004, de 4.8.2004, per la qual s'aprova i ordena el
pagament de factures i notes de despeses per import de 73,44€.
-Resolució núm. 94/2004, d'11.8.2004, per la qual s'ordena al Sr. Josep Maria
Pueyo Portolés,
la suspensió immediata de les obres que efectua a la
vivenda del c. Vilalba, núm. 21, 1er. dreta, de Gandesa, sense disposar de la
preceptiva llicència municipal.
-Resolució núm. 95/2004, de 14.8.2004, per la qual es convoca al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió extraordinària el dia 19 d'agost de
2004.
-Resolució núm. 96/2004, de 16.8.2004, per la qual s'atorga a l'entitat "Llar
d'Avis de Gandesa" una subvenció econòmica de 121,00€, destinada a finançar
part de les activitats organitzades durant l'any 2004.
-Resolució núm. 97/2004, de 16.8.2004, per la qual s'aprova i ordena el
pagament de factures i notes de despeses per import de 460,73€.
-Resolució núm. 98/2004, de 20.8.2004, per la qual s'atorga als components
de l'Expedició Terres de l'Ebre a l'Himàlaia 2004, un ajut econòmic de 600,00€
destinat a finançar parcialment les despeses d'aquest projecte d'expedició a
realitzar els mesos de setembre i octubre de 2004.
-Resolució núm. 99/2004, de 25.8.2004, per la qual s'aprova i ordena el
pagament de factures i notes de despeses per import de 73,89€.
-Resolució núm. 100/2004, de 30.8.2004, per la qual s'atorguen diverses
autoritzacions per instal·lar parades de venda i atraccions a la via pública
durant els dies de celebració de les Festes Majors de Gandesa.
-Resolució núm. 101/2004, de 30.08.2004, per la qual s'aproven factures i
notes de despeses per import de 3.545,89€, devengades per actes culturals i
d'esbarjo organitzats per l'Ajuntament durant els caps de setmana del mes
d'agost de 2004.
-Resolució núm. 102/2004, de 31.8.2004, per la qual s'aprova i ordena el
pagament de factures i notes de despeses per import de 292,50€.
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-Resolució núm. 103/2004, de 31.8.2004, per la qual s'atorguen a personal
municipal gratificacions econòmiques per tasques realitzades durant el mes
d'agost de 2004, fora de la jornada laboral.
-Resolució núm. 104/2004, d'1.9.2004, per la qual s'ordena el pagament a
l'empresa "Guinart Comunicacions, SL" de l'import de 6.000,00€, corresponent
a l'aportació econòmica de l'Ajuntament en el manteniment de Canal 21 TV a
Gandesa, exercici 2004, segons conveni de col.laboració signat.
-Resolució núm. 105/2004, de 2.9.2004, per la qual s'aprova i ordena el
pagament de factures de despeses per import de 17.252,85€, originades per la
contractació de serveis d'espectacles a efectuar a la població amb motiu de les
Festes Majors, s'aprova el pagament de 2.088,00€ en concepte de premis als
participants en la desfilada de carrosses i d'un pagament a justificar per import
de 1.100,00€ per als participants en les curses pedestres.
-Resolució núm. 106/2004, de 3.9.2004, per la qual es contracta laboralment a
les Sres. Antònia Hostau Vidal i Miguela Clua Salaet per a efectuar les tasques
neteja del CEIP i de la Biblioteca Municipal, durant el curs escolar 2004/2005.
-Resolució núm. 107/2004, de 3.9.2004, per la qual es contracta laboralment a
la Sra. Soledat Costa Damián per a efectuar les tasques de Bidell del CEIP
durant el curs escolar 2005/2005.
-Resolució núm. 108/2004, de 14.9.2004, per la qual s'aproven les memòries
tècniques valorades de les actuacions de neteja i conservació de les lleres
públiques ubicades al Barranc de la Fonteta i al Riu Sec de Gandesa i es
sol.licita a l'Agència Catalana de l'Aigua una subvenció econòmica per a
efectuar les obres esmentades.
-Resolució núm. 109/2004, de 14.9.2004, per la qual s'atorga al Sr. Llorenç
Esteve Aubà llicència urbanística per a reparar els balcons i la tribuna de la
vivenda emplaçada al c. Sense Sol, núm. 10, de Gandesa (Exp. d'obres
2/2004).
-Resolució núm. 110/2004, de 14.9.2004, per la qual s'aprova i ordena el
pagament d'una factura d'import 4.030,66€, devengada per l'adquisició de
mobiliari per a l'edifici de l'antiga Casa de la Vila.
-Resolució núm. 111/2004, de 16.9.2004, per la qual s'aprova i ordena el
pagament d'una factura d'import 3.288,00€, devengada per l'adquisició
d'equipament informàtic per a les Oficines Municipals.

9

-Resolució núm. 112/2004, de 17.9.2004, per la qual es contracta laboralment
al Sr. Josep A. Folqué Blanch per a prestar els serveis de conductor netejador,
cobrint les vacants produïdes a la plantilla com a conseqüència de les
vacances del personal de la Brigada Municipal.
-Resolució núm. 113/2004, de 17.9.2004, per la qual s'aprova la memòria
tècnica valorada de les obres de millora i manteniment de part de l'edifici
emplaçat a l'av. Catalunya, núms. 7-9, de Gandesa i es sol.licita a la Secretaria
General de Joventut l'atorgament d'una subvenció per a finançar les obres
esmentades.
-Resolució núm. 114/2004, de 22.9.2004, per la qual s'atorga a l'empresa
FECSA ENDESA Distribución Eléctrica, SL, llicència municipal per a estendre
20 ml de cable soterrani al c. de la Font Vella (Exp. d'obres núm. 132/2004).
-Resolució núm. 115/2004, de 27..9.2004, per la qual s'atorga al Sr. Joan Grau
Mateu llicència urbanística per a segregar la finca urbana emplaçada a l'av.
Franquet, núm. 70 c, Partida les Planes, (Exp. d'obres núm. 146/2004).
-Resolució núm. 116/2004, de 27.9.2004, per la qual s'aprova i ordena el
pagament de factures i notes de despeses per import de 998,25€.
-Resolució núm. 117/2004, de 30.09.2004, per la qual s'atorguen gratificacions
econòmiques a personal municipal per tasques realitzades durant el mes de
setembre, fora de la jornada laboral.
-Resolució núm. 118/2004, de 30.09.2004, per la qual s'aprova i ordena el
pagament de factures de despeses per import de 18.995,00€, originades per
les jornades celebrades a Gandesa el mes de juliol 2004, "Dies de guerra,
diàlegs de pau", dins del Fòrum de les Cultures-2004.
-Resolució núm. 119/2004, de 30.09.2004, per la qual s'aprova el Pla d'Acció
Local de Promoció Econòmica a Gandesa, que preveu la contractació d'un
Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local, amb un cost anual de 23.889,41€
i es sol.licita subvenció al Departament de Treball per a finançar el pla
esmentat.
-Resolució núm. 120/2004, de 8.10.2004, per la qual s'aprova i ordena el
pagament de factures i notes de despeses per import de 414,00€.
-Resolució núm. 121/2004, de 8.10.2004, per la qual s'aprova i ordena el
pagament de factures i notes de despeses per import de 154,10€.
-Resolució núm. 122/2004, de 8.10.2004, per la qual s'atorga a la Societat de
Caçadors de Gandesa, autorització per a realitzar sis batudes al porc senglar,
dins la Forest Comuns, CUP-26, en les condicions establertes a la mateixa
autorització.
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-Resolució núm. 123/2004, de 8.10.2004, per la qual s'aprova inicialment la
memòria tècnica valorada de les obres de "Restauració dels peus de pedra i de
les creus del Via Crucis a l'espai annex de l'ermita del Calvari", redactada pel
Tècnic Municipal i amb un pressupost de contracta de 1.920,00€
-Resolució núm. 124/2004, de 8.10.2004, per la qual s'aprova inicialment la
memòria tècnica valorada de les obres "Canvi parcial de la coberta de
l'Església Arxiprestal de l'Assumpció", redactada pel Tècnic Municipal i amb un
pressupost de contracta de 17.957,43€.
-Resolució núm. 125/2004, d'11.10.2004, per la qual es convoca a la Junta de
Govern Local per a celebrar sessió ordinària el dia 13 d'octubre de 2004.
-Resolució núm. 126/2004, de 13.10.2004, per la qual s'adjudica el contracte
de les obres "Canvi parcial i restauració de la coberta de la Capella del
Santíssim, a l'Església Arxiprestal de l'Assumpció, 1ª fase" a l'empresa
"Construccions ANNA, SCCL", per l'import de 7.500,00€, IVA inclòs.
-Resolució núm. 127/2004, de 13.10.2004, per la qual s'adjudica el contracte
de les obres de "Restauració dels peus de pedra i de les creus del Via Crucis a
l'espai annex de l'ermita del Calvari" a l'empresa "Construccions ANNA, SCCL"
per l'import de 1.920,00€, IVA inclòs.
-Resolució núm. 128/2004, de 14.10.2004, per la qual s'aprova i ordena el
pagament de factures per import de 123,00€.
-Resolució núm. 129/2004, de 15.10.2004, per la qual s'ordena al Sr. Joaquim
Lluís Barrubés, la suspensió immediata de les obres que efectua a l'immoble
emplaçat a l'av. Franquet, núm. 66, de Gandesa, sense disposar de la
preceptiva llicència municipal.
-Resolució núm. 130/2004, de 20.10.2004, per la qual s'aprova la certificació
d'obres núm. 1 i única de les obres de "Restauració dels peus de pedra i de les
creus del Via Crucis a l'espai annex de l'ermita del Calvari", signada pel Tècnic
Municipal i d'import 1.920,00€.
-Resolució núm. 131/2004, de 20.10.2004, per la qual s'aprova la certificació
d'obres núm. 1 i única de les obres "Canvi parcial i restauració de la coberta de
la Capella del Santíssim, a l'Església Arxiprestal de l'Assumpció, 1ª fase",
signada pel Tècnic Municipal i d'import 7.500,00€.
-Resolució núm. 132/2004, de 20.10.2004, per la qual s'aprova i ordena el
pagament de factures corresponents a les certificacions d'obres abans
esmentades, que ascendeixen a l'import global de 9.420,00€
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-Resolució núm. 133/2004, de 22.10.2004, per la qual es revoca la delegació
de competències atorgada en favor de la Comissió de Govern en matèria
d'atorgament de llicències municipals, segons resolució de data 2 de juliol de
2003.
-Resolució núm. 134/2004, de 26.10.2004, per la qual s'aprova i ordena el
pagament de factures i notes de despeses per import de 29,00€.
-Resolució núm. 135/2004, de 26.10.2004, per la qual s'aprova i ordena el
pagament de factures i notes de despeses per import de 1.527,99€.
-Resolució núm. 136/2004, de 28.10.2004, per la qual es convoca al Ple de la
Corporació Municipal per a celebrar sessió ordinària el dia 4 de novembre de
2004.
-Resolució núm. 137/2004, de 29.10.2004, per la qual es ratifica íntegrament
la resolució de l'Alcaldia de 15.10.2004, ordenant al Sr. Joaquim Lluís
Barrubés, la suspensió immediata de les obres que efectua sense llicència
municipal a l'av. Franquet, 66, es comunica a l'interessat que les obres no són
legalitzables perquè s'executen en la zona on ha d'anar un vial i se li atorga un
termini màxim de dos mesos per a restablir la realitat física existent a la zona
abans d'efectuar les obres sense llicència, advertint-lo que en cas contrari,
l'Ajuntament restablirà subsidiàriament la realitat física alterada.
-Resolució núm. 138/2004, de 30.10.2004, per la qual s'atorga a personal
municipal gratificacions econòmiques per tasques realitzades durant el mes
d'octubre de 2004, fora de la jornada laboral.
L'Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
Assumptes d'Hisenda:
5) Aprovació si s'escau, dels padrons cobratoris de taxes municipals
diverses.
Padró cobratori aigua 3-T-04.
Vist el padró cobratori de la taxa municipal pel servei de subministrament
d'aigua potable, referit al 3er. trimestre de 2004 i que ascendeix a l'import de
80.392,49€, inclòs l'IVA i el cànon de l'aigua;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
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SEGON: Sotmetre'l a exposició pública per un termini d'un (1) mes, a efectes
d'examen i de reclamacions.
TERCER: Un cop transcorregut el termini d'informació pública, si no hi han
reclamacions, disposar el cobrament del padró en període voluntari, de
conformitat amb el que estableix el Reglament General de Recaptació.
Padró cobratori taxes agrupades-2004.
Vist el padró cobratori de les taxes municipals agrupades, referit a l'exercici
2004, que ascendeix a l'import de 101.985,15€ pels conceptes següents:
-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.
Atès que s'ha sotmès a exposició pública durant un termini d'un mes,
mitjançant edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm.
183, de data 7.8.2004 i al tauler d'anuncis de la Casa Consistorial,
respectivament;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
SEGON: Disposar el seu cobrament en els termes que estableix el Reglament
General de Recaptació.
Padró cobratori Taxa Camins-2004.
Vist el padró cobratori de la taxa municipal pel servei de conservació de
camins, referit a l'exercici 2004 i que ascendeix a l'import de 20.460,64€;
Atès que s'ha sotmès a exposició pública durant un termini d'un mes,
mitjançant edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm.
183, de data 7.8.2004 i al tauler d'anuncis de la Casa Consistorial,
respectivament;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
SEGON: Disposar el seu cobrament en els termes que estableix el Reglament
General de Recaptació.
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6) Donar compte de l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de
crèdit núm. 4/2003, que afecta al Pressupost Municipal de l'exercici 2003.
A continuació, la Secretària de la Corporació, atenent a les instruccions
facilitades pel Sr. Alcalde, va informar que l'expedient de modificació de crèdit
núm. 4/2003,
aprovat inicialment per l'Ajuntament Ple en sessió de data
19.08.2004, s'havia sotmès a informació pública durant un termini de quinze
dies, mitjançant sengles edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província
núm. 196, de data 24.8.2004 i al tauler d'anuncis de la Casa Consistorial,
respectivament. Va informar la funcionària que durant aquest termini no
s'havia presentat cap tipus de reclamació i segons el que determinaven els
articles 177 en relació amb el 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 38.2 del
Decret 500/1990, de 20 d'abril,
l'expedient de modificació de crèdit núm.
4/2003 havia esdevingut aprovat amb caràcter definitiu.
L'Ajuntament Ple va donar-se'n per assabentat.
7) Donar compte de l'aprovació definitiva del Pressupost Municipal per
l'exercici 2004.
Tot seguit, la Secretària de la Corporació,
atenent tanmateix a les
instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va informar que l'expedient del
Pressupost Municipal per a l'exercici 2004, bases d'execució, plantilla
orgànica i relació de llocs de treball, aprovat inicialment per l'Ajuntament Ple
en sessió de data 19 d'agost de 2004, s'havia sotmès a informació pública
durant un termini de quinze dies, mitjançant sengles edictes publicats al Butlletí
Oficial de la Província núm. 196, de data 24.8.2004 i al tauler d'anuncis de la
Casa Consistorial, respectivament. Va informar la funcionària que durant
aquest termini no s'havia presentat cap tipus de reclamació i l'empara del que
disposaven els articles 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i
20.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril,
l'expedient del Pressupost
Municipal per a l'exercici 2004 havia esdevingut aprovat amb caràcter definitiu.
L'Ajuntament Ple va donar-se'n per assabentat.
8) Donar compte de les liquidacions efectuades per la recaptació de les
taxes municipals pel servei de les Piscines Municipals, per la impartició
del curs de natació i per publicitat al programa de festes, respectivament.
A continuació,
per Secretaria es va donar compte d'un resum de les
liquidacions efectuades per la recaptació de les taxes municipals pel servei de
les Piscines Municipal, per la impartició del curs de natació i per publicitat al
programa de festes, respectivament, en els termes següents:
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Recaptació taxa municipal pel servei de les Piscines Municipals:
-Abonaments adults:

107 x 24,29€ cu:

2.599,03€

37 x15,13€ cu:

559,81€

-Abonaments familiars: 214x 43,80€ cu:

9.373,20€

-Abonaments familiars
de no residents:

20x 51,83€ cu:

1.036,60€

-Entrades d'adults:

646 x 2,37€ cu:

1.531,02€

-Entrades infantils:

263 x 1,69€ cu:

444,47€

-Abonaments infantils:

Total recaptat................................................15.544,13€
Recaptació taxa municipal per la impartició del curs de natació:
-Adults i nscrits:

45 x 30,00€ cu:

1.350,00€

-Infants inscrits:

92 x 30,00€ cu.:

2.760,00€

Total recaptat:.................................................4.110,00€
Recaptació taxa municipal per publicitat al programa de festes majors:
-Anunciants: 160
-Recaptació segons padró cobratori:

8.370,26€

L'Ajuntament Ple se'n va donar per assabentat.
Assumptes de Governació:
9) Donar compte de l'escrit tramès pel Departament de Governació de la
Generalitat, en relació a la cessió al Departament de Medi Ambient de la
Generalitat, d'un bé immoble municipal per a ubicar-hi les dependències
administratives.
A continuació, la Secretària de la Corporació, atenent a les instruccions
facilitades pel Sr. Alcalde va donar compte de l'escrit tramès per la Direcció
General d'Administració Local en data 11.8.2004,
pel qual acusa la recepció
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de l'expedient tramès per l'Ajuntament relatiu a la cessió gratuïta d'un solar de
551 m2 de propietat municipal,
valo rat en 39.738,12€, en favor del
Departament de Medi Ambient de la Generalitat
per a ubicar-hi les
dependències administratives del departament esmentat, i comunica que no
hi ha inconvenient perquè es dugui a terme la cessió esmentada, sempre que
es compleixin els preceptes legals i reglamentari en vigor, que la valoració del
solar s'hagi efectuat d'acord amb els criteris fixats per la Llei 6/1998, de 13
d'abril, de règim del sòl i valoracions, i que la finca figuri inscrita al Registre de
la Propietat a nom de l'Ajuntament lliure de càrregues o gravamens.
L'Ajuntament Ple se'n va donar per assabentat.
10) Aprovació si s'escau, del conveni a formalitzar entre el Departament
de Cultura i Governació de la Generalitat i l'Ajuntament, pel finançament
del projecte de construcció de la Biblioteca Central Comarcal de Gandesa.
L'Ajuntament té inclosa la inversió de la Biblioteca Central Comarcal en el
Programa Específic de Biblioteques per al període 2002-2003, integrat en el
Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, amb una subvenció de 567.137,07€,
segons Acord del Govern de la Generalitat de 4 de novembre de 2003.
De conformitat amb el que estableixen les bases del Programa Específic
esmentat, la subvenció es farà efectiva a través d'un crèdit que l'Ajuntament de
Gandesa ha de subscriure amb una caixa d'estalvis catalana en el marc del
conveni subscrit entre la Generalitat i la Federació Catalana de Caixes d'Estalvi
per al finançament d'infrastructures culturals d'abast local. Per la seva part, els
Departaments de Cultura i de Governació i Administracions Públiques es faran
càrrec de la càrrega financera del crèdit sol·licitat i per a la seva formalització,
actuaran d'intermediaris entre l'Ajuntament de Gandesa i la Caixa d'Estalvis
corresponent.
Amb la finalitat de tramitar l'operació de crèdit mitjançant la qual es
materialitzarà la subvenció atorgada, el Departament de Cultura, ha tramès
una proposta de conveni a aprovar per l'Ajuntament, un cop designada la caixa
d'estalvis corresponent.
El Sr. Alcalde-President va exposar que la seva proposta era la de designar la
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona perquè havia cedit gratuïtament a
l'Ajuntament l'ús del local on està emplaçada l'actual Biblioteca Municipal, al c.
Major, núm. 2 i també perquè havia efectuat una aportació econòmica al
projecte de la nova Biblioteca Central Comarcal, segons conveni signat en
data 1.7.1998. Va dir que proposava també aprovar el conveni tramès pel
Departament de Cultura i facultar a l'Alcaldia per a signar-lo.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
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L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Designar la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona per a
formalitzar l'operació de crèdit que l'Ajuntament ha de subscriure per percebre
la subvenció de 567.137,07€, destinada al finançament de la Biblioteca Central
Comarcal, atorgada per Acord del Govern de la Generalitat de 4 de novembre
de 2003, dins del Programa Específic de Biblioteques, PUOSC 2002-2003.
SEGON: Aprovar el conveni a signar entre els Departaments de Cultura i de
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat i l'Ajuntament per la
formalització de l'esmentada operació de crèdit, la part dispositiva del qual es
transcriu a continuació:

"Pactes:
1er. El Departament de Cultura i el Departament de Governació i Administracions
Públiques, per tal de fer possible la construcció de la Biblioteca Central de Comarcal de
Gandesa, proposaran a la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona que concedeixi a
l'Ajuntament de Gandesa un crèdit de 567.137,07euros. Les característiques i les
condicions del crèdit seran les que s'indiquen a l'annex del present conveni.
2ón: L'Ajuntament de Gandesa subscriurà amb la Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona tots els documents necessaris per a la formalització del crèdit descrit en el
pacte primer.
3er.: La subvenció acordada per la Generalitat de Catalunya a favor de l'Ajuntament de
Gandesa inclou les amortitzacions del principal esmentat en el pacte primer, així com
els interessos i qualsevol altra quantitat derivada del crèdit concedit per la Caixa
d'Estalvis i Pensions de Barcelona a l'Ajuntament de Gandesa. Aquestes quantitats es
pagaran directament a la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, a la qual cosa
l'Ajuntament de Gandesa, des del moment de la signatura d'aquest conveni, dóna la
seva conformitat.
4rt.: L'Ajuntament de Gandesa es compromet a executar les obres amb estricte
subjecció al projecte presentat i aprovat des del punt de vista tècnico-bibliotecari pel
Servei de Biblioteques de la Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural. No es
podrà introduir cap variació en el projecte aprovat sense l'autorització prèvia per escrit
de la Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural. Les variacions del projecte
que suposin un increment del cost de l'obra no comportaran un augment de la
subvenció concedida.
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5è. Un cop finalitzada l'obra, l'Ajuntament de Gandesa trametrà al Servei de
Biblioteques de la Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural l'acta de recepció
provisional de l'obra. També li trametrà 6 fotografies i 6 diapositives diferents de la
biblioteca un cop acabada i equipada (mobiliari, equipament informàtic i audiovisual,
fons....). Les fotografies seran en color i de 18 x 24 cm. Aquest material fotogràfic podrà
ser utilitzat per la Generalitat de Catalunya en les seves exposicions i publicacions.
6è. El crèdit serà abonat a l'Ajuntament de Gandesa per la Caixa d'Estalvis i Pensions
de Barcelona, a la presentació de certificacions totals o parcials d'obra executada,
aprovades per l'òrgan competent de l'Ajuntament i d'acord amb els termini que preveu
el punt 8 de l'annex. L'import a abonar es calcularà aplicant a les certificacions d'obra
el percentatge que suposa l'ajut sobre el pressupost total subvencionat.
Les
certificacions d'obra seran conformades pel Departament de Cultura i retornades a
l'Ajuntament per a la seva presentació a la caixa d'estalvis corresponent.
7è. L'acta de comprovació del replanteig, les certificacions d'obra i l'acta de recepció
provisional de les obres es presentaran d'acord amb el model normalitzat que facilita la
Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural a través del Servei de Biblioteques.
8è. L'Ajuntament de Gandesa es compromet a presentar qualsevol documentació o
justificació que li sol·liciti la Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural en
relació amb l'execució del projecte subvencionat. La Direcció General de Promoció i
Cooperació Cultural podrà fer el seguiment i el control de les obres, sense que això
suposi l'assumpció de cap tipus de responsabilitat derivada de la seva execució.
9è. L'Ajuntament de Gandesa col·locarà en lloc visible des de la iniciació de les obres i
fins a la seva inauguració un rètol on s'especifiqui la col.laboració del Departament de
Cultura i del Departament de Governació i Administracions Públiques en l'execució de
les obres. La col·locació d'aquests rètols s'ajustarà a les bases d'execució d'aquest
Programa. L'Ajuntament col·locarà una placa permanent commemorativa en un lloc
preferent de la biblioteca on constin els noms de les institucions que han col·laborat en
l'obra.
10è. L'Ajuntament de Gandesa es compromet a què el funcionament de la Biblioteca
s'ajusti a les determinacions del Mapa de la Lectura Pública de Catalunya.

11è. L'incompliment per part de l'adjudicatari de les obligacions establertes en el
present conveni donarà lloc a la revocació total o parcial de la subvenció concedida.
ANNEX QUE S'ESMENTA:
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1. Inversió: Projecte, construcció, moblament i equipament de la Biblioteca Central
Comarcal de Gandesa.
2. Import: 567.137,07 euros.
3. Garanties: Subvenció del Departament de Cultura.
4. Tipus d'interès i venciments: Pendent de determinar.
5. Termini: Pendent de determinar.
6. Amortitzacions i interessos: A càrrec del Departament de Cultura i del
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat.
7: Desemborsament del crèdit: Anualitats 2005 i 2006.
8: Acceptació de l'operació i de les seves condicions: Per escrit en el termini d'un mes
a partir de la data de notificació de l'aprovació del crèdit.
9: Formalització: Mitjançant fedatari públic."
TERCER:
Facultar el Sr. Alcalde-President per a signar en nom i
representació de l'Ajuntament el conveni aprovat.
QUART: Determinar que el termini previst per a l'execució de l'obra es fixa
entre els exercicis 2005 i 2006, i en conseqüència es preveu que la disposició i
desemborsament del crèdit s'efectuï entre aquests dos exercicis, a mesura
que es vagin presentant les certificacions parcials de l'obra executada, un cop
aprovades per l'Ajuntament i conformades pel Departament de Cultura.
CINQUÈ: Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Promoció i
Cooperació Cultural, per al seu coneixement i als efectes escaients.

11) Aprovació si s'escau, del conveni de cooperació entre el Consell
Comarcal de la Terra Alta i l'Ajuntament, pel finançament del projecte
"Estalvi energètic de l'enllumenat a Gandesa", inclòs en el programa
comarcal de promoció econòmica i desenvolupament local, FEDER 20002006, període 2004-2005.
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Per Resolució de la Direcció General d'Administració Local de data 2.8.2004
s'ha incorporat al Document Únic de Programació per a la zona de l'objectiu 2
de Catalunya, amb la corresponent assignació de cofinançament FEDER,
anualitats 2004-2005, l'actuació "Estalvi energètic de l'enllumenat a Gandesa",
inclosa en el Programa Comarcal de Promoció Econòmica i Desenvolupament
Local presentat pel Consell Comarcal de la Terra Alta al FEDER 2000-2006,
en els termes següents:
-Despesa elegible:

180.000,00€

-Cofinançament FEDER: 90.000,00€
Per a l'execució i finançament de l'actuació municipal abans esmentada,
inclosa en el programa comarcal,
el Consell Comarcal ha proposat a
l'Ajuntament formalitzar un conveni de cooperació entre ambdues
administracions.
Feta avinent la proposta del Sr. Alcalde-President en el sentit d'aprovar el
conveni de cooperació tramès pel Consell Comarcal i de facultar l'Alcaldia per a
signar-lo;
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Aprovar el conveni de cooperació a establir entre el Consell
Comarcal de la Terra Alta i l'Ajuntament per a l'execució i finançament del
projecte "Estalvi energètic enllumenat a Gandesa", inclòs en el programa
comarcal de promoció econòmica i desenvolupament local (FEDER 2000-2006,
període 2004-2005), la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:

Clàusules:
1. L'Ajuntament de Gandesa es compromet a executar l'actuació "Estalvi energètic
enllumenat a Gandesa" d 'acord amb els criteris tècnics, econòmics, administratius i de
temporalitat fixats al programa i resolució d'aprovació.
2. L'Ajuntament de Gandesa assumeix, al seu càrrec, el finançament del cost
d'execució de l'obra, en la seva totalitat.

3. L'Ajuntament de Gandesa assumeix, així mateix, el compromís de:
a) Elaborar i aprovar de manera reglamentària el projecte tècnic de l'actuació del
municipi i trametre una còpia d'aquesta documentació al Consell Comarcal.
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b) Licitar i contractar de manera reglamentària l'execució de l'actuació, trametent
còpia de l'expedient de contractació al Consell Comarcal.
c) Aportar al Consell Comarcal certificacions d'obra i còpies compulsades de les
factures o document comptable justificatiu de la despesa efectuada, així com certificats
emesos pel tècnic director de l'obra sobre l'estat de la mateixa. Aquesta documentació es
trametrà al Consell Comarcal degudament aprovada per l'òrgan competent de
l'Ajuntament.
d) Executar l'obra dins el període de temps fixat per la resolució de la Direcció General
d'Administració Local.
e) Aportar al Consell Comarcal qualsevol altra documentació que sigui necessària per a
la justificació qualitativa del desenvolupament del projecte, així mateix com, facilitar al
Consell Comarcal, a la Direcció General d'Administració Local i a la Comissió de la UE
les visites d'inspecció i documentació necessària per a què aquests puguin accedir a la
informació precisa i verificar la inversió realitzada.
4. El Consell Comarcal es compromet:
a) A gestionar la realització del projecte comarcal inclòs al FEDER 2004-2005
mitjançant la Direcció General d'Administració Local.
b) A prestar a l'Ajuntament, quan aquest ho sol·liciti, assessorament tècnic i jurídic de
caràcter puntual entorn la correcta gestió de l'actuació.
c) A transferir a l'Ajuntament en funció de l'efectiu cobrament pel Consell Comarcal
de les transferències del FEDER prèvia comprovació de la documentació contemplada en
l'apartat 3c) i e) del present conveni.
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde-President, perquè en nom i representació de
l'Ajuntament, signi el conveni aprovat.

12)
Aprovació si s'escau, de la proposta de conveni a establir entre
l'empresa "Gestora de Runes de la Construcció, S.A." i l'Ajuntament de
Gandesa, per recolzar el projecte de l'abocador de runes a Gandesa i al
seva utilització.
El Sr. Alcalde va exposar que per un problema en el funcionament de l'empresa
"Gestora de Runes de la Construcció, S.A." que promou el projecte d'abocador
de runes a Gandesa,
aquesta va comunicar a l'Ajuntament per escrit de data
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20.09.2004, que a partir de l'1 d'octubre de 2004, l'abocador restaria tancat i
sense servei, degut a la inviabilitat econòmica del projecte i a l'escàs o nul
suport tant de l'Ajuntament com del Consell Comarcal de la Terra Alta.
Va explicar el Sr. Alcalde que després de diversos contactes amb l'empresa
promotora del projecte, es va arribar a un principi d'acord perquè continuessin
amb la tramitació del projecte i no clausuressin l'abocador objecte de
legalització.
En aquest sentit, el Sr. Alcalde va proposar al Ple de la Corporació manifestar
el suport i recolzament de l'Ajuntament al projecte de l'abocador de runes que
promou l'empresa "Gestora de Runes de la Construcció, S.A." a la Partida de
les Guardioles, en el TM de Gandesa i en aquest sentit, formalitzar un conveni
de col.laboració amb l'empresa esmentada que requerirà una aportació
econòmica de l'Ajuntament de 300,00€ mensuals per contribuir a les despeses
de manteniment de l'abocador de runes.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Recolzar el projecte d'abocador de runes que promou a Gandesa
Partida de la Guardioles, l'empresa "Gestora de Runes de la Construcció,
S.A.".
SEGON: Aprovar el conveni de col.laboració a establir entre l'empresa
"Gestora de Runes de la Construcció, S.A." i l'Ajuntament, pel funcionament de
l'abocador de runes a Gandesa, la part dispositiva del qual es transcriu a
continuació:
"PACTES:
1. L'Ajuntament dóna suport al projecte d'abocador de runes que promou a Gandesa,
Partida de les Guardioles, l'empresa "Gestora de Runes de la Construcció, S.A."
2. L'Ajuntament vetllarà per a què els promotors d'obres que actuïn a Gandesa,
aboquin les runes que generin a l'abocador de runes esmentat.

3. En contraprestació, l'Ajuntament satisfarà a l'empresa titular de l'abocador
l'import de 300,00 euros mensuals, IVA inclòs.
4. L'Ajuntament estendrà una capa de terra vegetal de 40-50 cm. en la part de
l'abocador que s'ocupi per a dipositar-hi la runa.
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5. Per altra part, l'Ajuntament es farà càrrec d'acondicionador i replanar
periòdicament la part de l'abocador ocupada.
L'Ajuntament assumirà les
responsabilitat que es puguin derivar per aquestes actuacions.
6. El conveni de col.laboració tindrà una vigència de tres anys, prorrogable per un altre
més".
TERCER: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari
perquè en representació de l'Ajuntament, signi el conveni aprovat.
QUART: Notificar el present acord a l'empresa promotora del projecte i alhora,
donar-ne compte al Departament de Medi Ambient de la Generalitat, per al seu
coneixement i als efectes escaients.
13)
Aprovació si s'escau,
de l'acceptació de l'ajut atorgat pel
Departament de Governació a l'Ajuntament amb motiu de les despeses
extraordinàries ocasionades pels aiguats de novembre de 2003, per fer
front a les despeses de les obres ja realitzades, de la sol·licitud del
préstec, condicions del contracte i de la delegació en la Direcció General
d'Administració Local per a formalitzar-lo en nom de l'Ajuntament.
Per Resolució del Departament de Governació i Administracions Públiques de
la Generalitat, de data 3 d'agost de 2004, publicada al DOGC 4212, de data
6.9.2004, s'ha atorgat a l'Ajuntament un ajut econòmic per import de
2.869,51€ per fer front a les despeses de les obres i els serveis ja realitzats
amb motiu dels aiguats de novembre de 2003, en què va resultar afectat el
municipi de Gandesa.
Segons la comunicació efectuada per la Direcció General d'Administració Local
en data 17.9.2004, l'ajut es farà efectiu mitjançant la subscripció d'un crèdit
amb l'Institut Català de Finances, les despeses del qual aniran a càrrec del
Departament de Governació i Administracions Públiques.
De conformitat amb el procediment a seguir per la formalització del crèdit i
percebre l'ajut atorgat;

L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Acceptar l'ajut atorgat per Resolució del Departament de
Governació i Administracions Públiques GAP/2323/2004, de 3 d'agost, que tot
seguit es detalla:

23

-Títol de l'actuació: Reparació dels camins municipals afectats pels aiguats de
novembre 2003.
-Cost:
4.099,30€
-Ajut atorgat: 2.869,51€
SEGON:
Acceptar la normativa aprovada per al desenvolupament del
programa.
TERCER: Sol·licitar a l'Institut Català de Finances, un préstec per import de
2.869,51€, d'acord amb l'import de l'ajut atorgat per la Resolució del
Departament de Governació i Administracions Públiques GAP/2323/2004, de 3
d'agost.
QUART: Aprovar les condicions del contracte de préstec establertes en el
Conveni entre el Departament de Governació i Administracions Públiques i
l'Institut Català de Finances, que són bàsicament les següents:
-Termini: 12 anys, sent els primers 2 anys de carència.
-Tipus d'interès: Euribor anual més un diferencial de 0,50 punts percentuals.
-Comissió d'obertura: 0,10% del nominal del préstec.
-El pagament de la càrrega financera (amortització del capital i interessos), que
es derivi del contracte del préstec, anirà a càrrec del pressupost de la
Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ:
Delegar en el Director General d'Administració Local del
Departament de Governació i Administracions Públiques la formalització
d'aquest crèdit en nom de la Corporació Municipal.
SISÈ: Fer constar que l'Ajuntament de Gandesa no té contret cap deute amb la
Generalitat de Catalunya.
SETÈ: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per
l'executivitat del present acord.

14) Aprovació si s'escau, de l'acceptació de l'ajut atorgat pel Departament
de Governació a l'Ajuntament amb motiu de les despeses extraordinàries
ocasionades pels aiguats de novembre de 2003, per fer front a les
despeses de les obres pendents d'executar, de la sol·licitud del préstec,
condicions del contracte i de la delegació en la Direcció General
d'Administració Local per a formalitzar-lo en nom de l'Ajuntament.
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Per Resolució del Departament de Governació i Administracions Públiques de
la Generalitat, de data 6 de setembre de 2004, publicada al DOGC 4220, de
data 16.9.2004, s'han atorgat a l'Ajuntament ajuts econòmics per import de
27.758,73€ per fer front a les despeses de les obres pendents d'executar amb
motiu dels aiguats de novembre de 2003, en què va resultar afectat el municipi
de Gandesa.
Segons la comunicació efectuada per la Direcció General d'Administració Local
en data 22.9.2004, els ajuts es faran efectius mitjançant la subscripció d'un
crèdit amb l'Institut Català de Finances, les despeses del qual aniran a càrrec
del Departament de Governació i Administracions Públiques.
De conformitat amb el procediment a seguir per la formalització del crèdit i
percebre l'ajut atorgat;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Acceptar els ajuts atorgats per Resolució del Departament de
Governació i Administracions Públiques GAP/2435/2004, de 6 de setembre,
que tot seguit es detallen:
-Títol de l'actuació 1: Reparació al Balneari de la Fontcalda.
-Cost:
22.379,39€
-Ajut atorgat: 15.665,57€
-Títol de l'actuació 2: Arranjament dels camins municipals.
-Cost:
17.275,95€
-Ajut atorgat: 12.093,16€
SEGON:
Acceptar la normativa aprovada per al desenvolupament del
programa.
TERCER: Sol·licitar a l'Institut Català de Finances, un préstec per import de
27.758,73€, d'acord amb l'import dels ajuts atorgats per la Resolució del
Departament de Governació i Administracions Públiques GAP/2435/2004, de 6
de setembre.

QUART: Aprovar les condicions del contracte de préstec establertes en el
Conveni entre el Departament de Governació i Administracions Públiques i
l'Institut Català de Finances, que són bàsicament les següents:
-Termini: 12 anys, sent els primers 2 anys de carència.
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-Tipus d'interès: Euribor anual més un diferencial de 0,50 punts percentuals.
-Comissió d'obertura: 0,10% del nominal del préstec.
-El pagament de la càrrega financera (amortització del capital i interessos), que
es derivi del contracte del préstec, anirà a càrrec del pressupost de la
Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ:
Delegar en el Director General d'Administració Local del
Departament de Governació i Administracions Públiques la formalització
d'aquest crèdit en nom de la Corporació Municipal.
SISÈ: Fer constar que l'Ajuntament de Gandesa no té contret cap deute amb la
Generalitat de Catalunya.
SETÈ: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per
l'executivitat del present acord.
15) Resolució del recurs potestatiu de reposició interposat per l'empresa
TRADIA contra l'acord de l'Ajuntament Ple de data 30 de març de 2004.
En data 19.08.2004 l'empresa "Difusió Digital Societat de Telecomunicacions
S.A.U.", d'ara endavant TRADIA, ha presentat un recurs potestatiu de
reposició contra l'acord de l'Ajuntament Ple de data 30 de març de 2004, pel
qual es requeria novament a l'empresa perquè en el termini màxim de quinze
dies sol·licités a l'Ajuntament les preceptives llicències per legalitzar si
procedeix, les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de
radiocomunicació ubicades a la Forest Comuns CUP 26 sense disposar de
llicència municipal,
es disposava practicar a l'empresa esmentada una
liquidació de taxes per l'ocupació de la Forest,
s'acordava denunciar al
Departament de Medi Ambient
i a la Direcció General d'Urbanisme,
respectivament, les instal·lacions il·legals existents a la Forest, i en el seu cas,
denunciar també per via judicial l'ocupació il·legal realitzada per l'empresa
TRADIA.

En el recurs de reposició TRADIA manifesta bàsicament que ja ha demanat a
l'Ajuntament la llicència ambiental, que ja disposen de llicència urbanística
atorgada per acord de l'Ajuntament Ple de data 18 de maig de 1993, per la
construcció d'un centre comunicacions, la qual diuen, no conté cap limitació,
que l'ocupació de la Forest és gratuïta, segons acord de l'Ajuntament Ple de
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data 10 de novembre 1992 i que les instal·lacions existents a la Forest
suposen un servei d'interès general. L'empresa sol.licita que l'Ajuntament no
practiqui cap liquidació de taxes ja que TRADIA està exempta de pagament,
que no es denunciï al Departament de Medi Ambient ni a la Direcció General
d'Urbanisme les instal·lacions de la Forest, que no es realitzi cap actuació per
clausurar l'activitat perquè lesionaria el desenvolupament de les activitats
d'interès general implicant responsabilitat patrimonial per a l'administració
municipal i per últim, es posa a disposició de l'Ajuntament per aclarir qualsevol
dubte i arribar a les enteses que el Consistori cregui necessàries.
L'Ajuntament es propietària de la Forest d'utilitat pública 26 del CUP Comuns,
emplaçada dins del Pla d'Espais d'Interès Natural de la Serra de Pàndols i
Cavalls.
L'Ajuntament Ple, per acord de data 18 de maig de 1993, va atorgar a la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió llicència d'obres per a la construcció
d'un centre de comunicacions per una millora de la qualitat dels serveis públics
de ràdio i televisió en terrenys de la forest esmentada. No es va atorgar cap
llicència municipal que doni cobertura legal
a les instal·lacions de
radiocomunicació i de telefonia mòbil existents actualment, una bona part de
les quals pertanyen a empreses privades amb afany de lucre.
De conformitat amb el que estableix l'article 179.2.q) de la Llei 2/2002, de 14 de
març, d'Urbanisme,
la col·locació d'antenes o dispositius de
telecomunicacions de qualsevol tipus està subjecte a llicència urbanística
prèvia i el procediment per a l'obtenció de la llicència s'ha d'ajustar al que
estableixen els articles 48 i 180 de la mateixa Llei, atès que les instal·lacions
estan ubicades en sòl qualificat per les Normes Subsidiàries de Planejament
com a no urbanitzable,
lliure permanent, Clau 32,
protegit per un Pla
Especial d'Interès Natural.
Per altra part, el Decret 148/2001, de 29 de maig, estableix que les
instal·lacions de telefonia mòbil i altres de radiocomunicació resten sotmeses al
règim d'intervenció administrativa en matèria d'urbanisme i de medi ambient, a
fi d'establir les mesures de prevenció i control necessàries, regint-se
respectivament, per la Llei 2/2002 d'Urbanisme i per la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental i Reglament que la
desenvolupa.

En aquest supòsit, pel que fa a medi ambient, les instal·lacions de referència,
resten sotmeses a llicència ambiental, ja que estan incloses en l'annex II del
Decret 136/1999, de 17 d'octubre, que desenvolupa la Llei abans esmentada.
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L'empresa esmentada únicament ha aportat fins ara a l'Ajuntament la
documentació tècnica per una activitat que ha classificat com a comunicació
prèvia (annex III del Decret 136/1999), quan la llei estableix que resta subjecte
a llicència ambiental (annex II del mateix Decret).
Per altra part, TRADIA no ha sol·licitat a l'Ajuntament la preceptiva llicència
urbanística.
Altrament, les instal·lacions de radiocomunicació i telefonia mòbil no
legalitzades estan ubicades en una finca de propietat municipal, qualificada a
l'Inventari de Béns Municipals com a patrimonial.
L'article 219 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableix que els béns patrimonials han d'ésser administrats d'acord amb els
criteris de màxima rendibilitat, en les condicions usuals de la pràctica civil i
mercantil i que l'arrendament i qualsevol altra forma de cessió d'ús dels béns
patrimonials s'ha de fer per subhasta pública o excepcionalment, per concurs.
En els mateixos termes ho determina l'article 72 del Decret 336/1988, de 17
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.
L'empresa TRADIA no disposa de cap autorització o llicència municipal per
ocupar cap finca municipal amb les instal·lacions de telefonia mòbil i altres de
radiocomunicació,
la major part, de titularitat privada, i integrants d'una
infrastructura bàsica que genera l'activitat econòmica de diverses empreses
privades amb afany de lucre,
amb interessos divergents dels interessos
públics generals que defensa i gestiona l'Administració Municipal en l'àmbit de
les competències que té legalment conferides.
Per altra part, l'Ordenança fiscal municipal núm. 24, regula la taxa municipal
que s'ha de liquidar per l'ocupació amb quioscs i instal·lacions de terrenys de
domini públic de propietat municipal, emplaçats entre d'altres, en els comuns
i forests catalogades, determinant-se a la mateixa ordenança que l'abonament
d'aquesta taxa no eximeix de l'obligació d'obtenir prèviament la llicència o
autorització municipal.
L'article 5è. de l'Ordenança determina que no s'aplicaran
exempcions,
bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari que els
subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
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Resultant que l'empresa TRADIA no gaudeix de cap exempció ni benefici fiscal
que l'eximeixi de satisfer la taxa municipal devengada per l'ocupació dels
terrenys de la Forest Comuns CUP 26, ni tampoc consta que gaudeixi de cap
altra exempció o bonificació en cap altre tribut municipal;
Resultant que igualment l'empresa esmentada resta subjecte igualment a
sol·licitar a l'Ajuntament la corresponent llicència municipal per ocupar la finca
de propietat municipal, amb independència de la taxa que s'ha devengat per
l'ocupació realment efectuada sense disposar de cap autorització administrativa
municipal;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat per l'empresa
TRADIA contra l'acord de l'Ajuntament Ple de data 30 de març de 2004.
SEGON:
de 2004.

Ratificar en tots els seus termes l'acord plenari de data 30 de març

TERCER:
Notificar el present acord als interessats i a les Administracions
Públiques implicades en el procediment que segueix l'Ajuntament contra
TRADIA, per l'ocupació il·legal de la Forest Comuns CUP 26 amb instal·lacions
de radiocomunicació i telefonia mòbil.
QUART: Sol·licitar a una empresa qualificada que emeti un certificat sobre les
instal·lacions actualment existents a la Forest CUP 26, en la part ocupada per
l'empresa recurrent.
16) Aprovació si s'escau, del Pla Municipal d'Emergència Nuclear de
Gandesa.
Fet avinent el Pla Municipal d'Emergència Nuclear (PAMEN) del municipi de
Gandesa, elaborat per la Unitat de Protecció Civil de la Subdelegació del
Govern a Tarragona amb la col.laboració dels serveis tècnics municipals;
Examinat el seu contingut i després d'efectuar la corresponent revisió,
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Aprovar el Pla Municipal d'Emergència Nuclear del municipi
Gandesa tramès per la Unitat de Protecció Civil de la Subdelegació del Govern
en data 27 d'agost de 2004.

SEGON: Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Protecció
Civil, per al seu coneixement i efectes escaients.
Assumptes d'Obres Públiques:
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17) Ratificació si s'escau, de la petició efectuada a la Direcció General
d'Administració Local, d'ajut extraordinari per a finançar les obres de
construcció de la Biblioteca Central Comarcal de Gandesa.
El Sr. Alcalde va exposar que la inversió de la Biblioteca Central Comarcal que
tenia un pressupost de 992.159,16€, estava inclosa en el Programa Específic
de Biblioteques per al període 2002-2003, amb una subvenció econòmica de
567.137,97€. Per altra part, va dir que l'equipament estava inclòs al PUOSC
2004-2007, anualitat 2004, amb una subvenció de 13.652,00€.
Va manifestar el Sr. Alcalde que tot i haver-se minorat l'aportació municipal,
l'Ajuntament tenia greus dificultats per consolidar el pla de finançament i
endegar la seva execució, i més tenint en compte que és una inversió no
susceptible de poder-se executar en fases, ja que segons les mateixes Bases
d'Execució del PUOSC, els ens beneficiaris han d'executar les actuacions
subvencionades en la seva totalitat, de manera que siguin susceptibles de ser
lliurades a l'ús general o al servei corresponent.
El Sr. Alcalde va dir que la seva proposta al respecte era sol·licitar a la Direcció
General d'Administració Local que augmenti en 350.000,00€ la subvenció
atorgada a l'Ajuntament de Gandesa per a la inversió de la Biblioteca, ratificant
la petició que ell ja havia efectuat en aquest sentit en data 16 de setembre de
2004.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Sol·licitar a la Direcció General d'Administració Local que augmenti
la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Gandesa per a la Biblioteca Central
Comarcal amb l'import de 350.000,00€,
ja que aquesta administració
municipal no ha obtingut cap altra subvenció ni ajut econòmic per a finançar la
part de la inversió no subvencionada que ascendeix a 411.370,09€ i que
l'actual situació socio-econòmica del municipi dificulta i comporta greus
problemes per materialitzar i posar en marxa la inversió esmentada.

SEGON: Sol·licitar tanmateix que es prengui en consideració que per a
endegar aquesta inversió d'abast comarcal, l'Ajuntament ja ha satisfet amb
càrrec als fons del Pressupost Municipal i sense rebre cap tipus de subvenció,
l'import de 112.295,39€, però que si no s'obtenen més ajuts econòmics,
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difícilment es podrà assumir la resta de l'aportació municipal necessària per a
endegar la construcció i equipament de la Biblioteca Central Comarcal de
Gandesa.
TERCER: Sol·licitar igualment a la Direcció General d'Administració Local que
prengui en consideració les qüestions exposades i s'augmenti l'atribució de
fons de la Generalitat a l'obra "Biblioteca Central Comarcal", de conformitat
amb el pla de finançament següent:
-Pressupost total inversió: 992.159,16€
Finançament:
-PUOSC-2003
Programa Específic
Biblioteques:

567.137,07€

-PUOSC-2004/2007
Anualitat 2004. PG:

13.652,00€

-Ajut extraordinari:
-Aportació municipal:
Total:

350.000,00€
61.370,09€
992.159,16€

QUART: Ratificar íntegrament la petició que en aquest sentit l'AlcaldiaPresidència va adreçar a la Direcció General d'Administració Local en data
17.09.2004 .
18) Donar compte de la planificació definitiva del Pla Únic d'Obres i
serveis de Catalunya 2004-2007, referida al municipi de Gandesa.
El Sr. Alcalde va exposar que la Comissió de Cooperació Local de Catalunya,
en sessió de data 3 de setembre de 2004 havia aprovat la proposta de
planificació del PUOSC 2004-2007, i que la referida al municipi era la següent:
Any 2004: Biblioteca Central Comarcal. Subvenció: 13.652,00. P.G.
Any 2004: Urbanització av. Catalunya, 1F. Subvenció: 112.202,00€. A.T.
Any 2005: Estalvi energètic enllumenat:

Subvenció: 50.000,00€. A.T.

Any 2005: Urbanització av. Catalunya 2F: Subvenció 83.050,00€. P.G.
Any 2006: Urbanització av. Catalunya 3F: Subvenció: 83.050,00€. P.G.
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Any 2007: Urbanització av. Catalunya 4F: Subvenció: 83.050,00€. P.G.
Tanmateix, el Sr. Alcalde va exposar que la formulació del PUOSC, anualitat
de 2005, que s'havia detallat anteriorment, es trobava en tràmit d'informació
pública fins el dia 5.11.2004, segons edicte publicat al DOGC 4236 d'11.10.04.
L'Ajuntament Ple se'n va donar per assabentat.
19) Aprovació si s'escau, d'acceptació d'ajudes incloses en el Programa
d'Acció Territorial del PUOSC-2004 pel finançament de l'obra municipal
"Urbanització de l'av. Catalunya, 1ª fase" i acceptació de la normativa
aprovada per desenvolupar el Pla.
L'Ajuntament té inclosa en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, any
2004, l'obra d'Urbanització de l'av. Catalunya, 1ª fase, en els termes següents:
-Obra número: 2004/600
-Programa: Acció Territorial
-Pressupost:
172.416,16€
-Subvenció PUOSC: 112.202,00€
-Aportació Municipal: 60.214,16€
Vistes les bases d'execució del Pla per al quadrienni 2004-2007, sobre
contractació i execució de les obres incloses;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar
l'obra descrita.
SEGON: Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
TERCER: Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i
tècnica perquè les obres s'executin amb normalitat i designar el Sr. J.L. Millán
Bel, tècnic director facultatiu de l'obra, el qual també ha redactat el projecte
tècnic de l'obra de referència.
QUART:
Assumir el compromís de solucionar, al seu càrrec exclusiu,
qualsevol incidència que sobrevingui abans de l'inici de les obres o durant la
seva execució.

CINQUÈ: Donar trasllat del present acord al Departament de Governació de la
Generalitat, per al seu coneixement i als efectes escaients.
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20) Aprovació si s'escau, d'acceptació de les ajudes incloses en el
Programa General del PUOSC-2004 pel finançament de l'obra Biblioteca
Central Comarcal i acceptació de la normativa aprovada per desenvolupar
el Pla.
L'Ajuntament té inclosa en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, any
2004, l'obra de la Biblioteca Central Comarcal, en els termes següents:
-Obra número: 2004/599
-Programa: General
-Pressupost:
992.159,16€
-Subvenció PUOSC:
13.652,00€
-Aportació Municipal: 411.370,09€
-Altres aportacions:
567.137,07€
Vistes les bases d'execució del Pla per al quadrienni 2004-2007, sobre
contractació i execució de les obres incloses;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar
l'obra descrita.
SEGON: Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
TERCER: Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrati va i
tècnica perquè les obres s'executin amb normalitat i designar el Sr. Jordi
Casadevall Dalmau, tècnic director facultatiu de l'obra, el qual també ha
redactat el projecte tècnic de l'obra de referència.
QUART:
Assumir el compromís de solucionar, al seu càrrec exclusiu,
qualsevol incidència que sobrevingui abans de l'inici de les obres o durant la
seva execució.
CINQUÈ: Donar trasllat del present acord al Departament de Governació de la
Generalitat, per al seu coneixement i als efectes escaients.

21) Aprovació si s'escau, d'acceptació de les ajudes incloses en el
Programa PT del PUOSC 2003 pel finançament de l'obra municipal
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"Reparació al Balneari de la Fontcalda" i acceptació de la normativa
aprovada per desenvolupar el Pla.
L'Ajuntament té inclosa en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, any
2003, l'obra de "Reparació al Balneari de la Fontcalda", en els termes
següents:
-Obra número: 2003/1628
-Programa: Temporals
-Pressupost:
22.379,39€
-Subvenció PUOSC: 15.665,57€
-Aportació Municipal:
6.713,82€
Vistes les bases d'execució del Pla per al quadrienni 2000-2003, sobre
contractació i execució de les obres incloses;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar
l'obra descrita.
SEGON: Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
TERCER: Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i
tècnica perquè les obres s'executin amb normalitat i designar el Tècnic
Municipal Sr. Rogelio Muñoz Guimerà, tècnic director facultatiu de l'obra.
QUART:
Assumir el compromís de solucionar, al seu càrrec exclusiu,
qualsevol incidència que sobrevingui abans de l'inici de les obres o durant la
seva execució.
CINQUÈ: Donar trasllat del present acord al Departament de Governació de la
Generalitat, per al seu coneixement i als efectes escaients.
22) Aprovació si s'escau, d'acceptació de les ajudes incloses en el
Programa PT del PUOSC-2003 pel finançament de l'obra municipal
"Arranjament dels caminis municipals" i acceptació de la normativa
aprovada per desenvolupar el Pla.
L'Ajuntament té inclosa en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, any
2003, l'obra d'Arranjament de camins municipals, en els termes següents:

-Obra número: 2003/1627
-Programa: Temporals
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-Pressupost:
-Subvenció PUOSC:
-Aportació Municipal:

17.275,95€
12.093,16€
5.182,79€

Vistes les bases d'execució del Pla per al quadrienni 2000-2003, sobre
contractació i execució de les obres incloses;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar
l'obra descrita.
SEGON: Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
TERCER: Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i
tècnica perquè les obres s'executin amb normalitat i designar el Tècnic
Municipal Sr. Rogelio Muñoz Guimerà, tècnic director facultatiu de l'obra.
QUART:
Assumir el compromís de solucionar, al seu càrrec exclusiu,
qualsevol incidència que sobrevingui abans de l'inici de les obres o durant la
seva execució.
CINQUÈ: Donar trasllat del present acord al Departament de Governació de la
Generalitat, per al seu coneixement i als efectes escaients.
23) Aprovació si s'escau, d'acceptació de les ajudes procedents del
FEDER 2004-2005 per la inversió municipal "Tractament de l'aigua per al
consum humà i industrial" i acceptació de la normativa aprovada pels
ajuts FEDER.
L'Ajuntament té inclosa en el DOCUP per a la zona de l'objectiu 2 de
Catalunya, amb cofinançament FEDER, anualitats 2004-2005, l'actuació
"Tractament de l'aigua per al consum humà i industrial", en els termes
següents, segons Resolució de la Direcció General d'Administració Local de
data 2.8.2004:
-Despesa elegible:
-Subvenció FEDER:
-Aportació Municipal:

250.000,00€
125.000,00€
125.000,00€

Feta avinent la normativa que regula els ajuts procedents del FEDER;

L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
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PRIMER:
descrita.

Acceptar les ajudes incloses en el DOCUP per finançar l'obra

SEGON:
Acceptar la normativa aprovada per la percepció dels ajuts
econòmics procedents del FEDER 2004-2005.
TERCER: Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica
de l'Ajuntament perquè l'actuació s'efectuï amb normalitat.
QUART: Assumir el compromís d'executar l'actuació "Estalvi energètic de
l'enllumenat a Gandesa", de conformitat amb els criteris tècnics, econòmics,
administratius i de temporalitat fixats al programa i Resolució d'aprovació.
CINQUÈ: Assumir el compromís de solucionar, a càrrec exclusiu de
l'Ajuntament, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l'inici de les obres
o durant la seva execució.
SISÈ: Donar trasllat del present acord a la Direcció General d'Administració
Local, per al seu coneixement i als efectes escaients.
Assumptes d'Urbanisme:
24)
Donar compte de l'acord adoptat per la Comissió Territorial
d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre en relació a la modificació puntual
2/2003 de les Normes Subsidiàries de Planejament, que afecta la illa
compresa entre els carrers Reis Catòlics, Manel Bardí Gil i Mossèn
Onofre Català.
A continuació, la Secretària de la Corporació Municipal, atenent a les
instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va informar que segons comunicació
de data 4.10.2004, la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre,
en sessió de data 17 de setembre de 2004 havia acordat donar la conformitat al
text refós de modificació puntual 2/2003 de les Normes Subsidiàries de
Planejament, que afecta la illa compresa entre l'av. dels Reis Catòlics, c.
Manel Bardí Gil i c. Mossèn Onofre Català, la qual passarà a ser qualificada
com a Clau 3.2.
L'Ajuntament Ple va donar-se'n per assabentat.

25)
Donar compte de l'acord adoptat per la Comissió Territorial
d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, en relació a la modificació puntual
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1/2004 de les Normes Subsidiàries de Planejament, que afecta l'immoble
emplaçat al c. Corbera d'Ebre, núm. 4.
Tot seguit, la Secretària de la Corporació Municipal, atenent a les instruccions
facilitades pel Sr. Alcalde, va informar que segons comunicació de data
24.9.2004, la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, en
sessió de data 17 de setembre de 2004, havia acordat suspendre l'aprovació
definitiva de la modificació puntual 1/2004 de les Normes Subsidiàries de
Planejament de Gandesa,
en l'àmbit que afecta l'immoble emplaçat al c.
Corbera d'Ebre, núm. 4, fins que mitjançant un text refós verificat per
l'Ajuntament, s'incorporin les prescripcions següents:
-S'haurà de presentar una proposta on s'estudiï l'oportunitat de mantenir una
qualificació homogènia per a tota la illa. Aquesta proposta haurà d'elaborar-se
sobre un plànol topogràfic detallat, amb fotografies i indicació de les
preexistències. Es recomana que s'estudiï si la secció actual del c. Travessera
de Corbera és prou ampla per donar servei a l'augment d'habitatges plantejat.
-S'haurà de delimitar un polígon d'actuació urbanística, per tal de garantir les
cessions que es derivin de l'escreix de sostre, d'acord amb l'article 16 del
Reglament parcial de la Llei d'Urbanisme i l'article 65.3 de la Llei d'Urbanisme.
-S'haura de sol·licitar un informe al Ministeri de l'Interior, organisme afectat en
les seves competències per ser l'ens tutelar de la caserna, i si s'escau,
incorporar les prescripcions que contingui.
L'Ajuntament Ple se'n donar per assabentat.
26) Aprovació si s'escau, de l'ajut atorgat per la Direcció General
d'Urbanisme per finançar el cost dels treballs de redacció del nou Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal.
Per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 2
de setembre de 2004, s'ha atorgat a l'Ajuntament una subvenció d'import
12.769,28€, per finançar parcialment els costos de redacció del Pla General
d'Ordenació Municipal i adaptar el planejament general de Gandesa a la Llei
2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme, a l'empara de l'Ordre PTO/106/2004, de
5 d'abril, per la qual es va fer pública la convocatòria per a l'atorgament de
subvencions per finançar la redacció de plans d'ordenació urbanística
municipals, en la qual hi va concórrer l'Ajuntament.
De conformitat amb el que estableix l'apartat 2ón. de la part dispositiva de la
Resolució abans esmentada,
cal l'acceptació expressa de la subvenció
atorgada.

Feta avinent la proposta de l'Alcaldia en sentit d'acceptar l'ajut atorgat;
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L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Acceptar la subvenció atorgada a l'Ajuntament, per resolució del
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 2 de setembre de
2004, d'import 12.769,28€, per finançar parcialment els costos de redacció del
Pla General d'Ordenació Municipal i adaptar el planejament general de
Gandesa a la Llei 2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme.
SEGON: Donar trasllat del present acord a la Direcció General d'Urbanisme,
per al seu coneixement i als efectes escaients.
Assumptes de Personal.
27) Sol·licitud de funcionària municipal, de reconeixement de trienni
d'antiguitat.
La Sra. Iolanda Sas Laudo, Funcionària d'Administració Local amb Habilitació
de caràcter nacional, Subescala de Secretaria-Intervenció i titular actualment
de la plaça de Secretaria de l'Ajuntament de Gandesa, ha presentat un escrit
pel qual exposa que el dia 1 d'agost de 2004 va fer 18 anys des del seu ingrés
a l'Administració Pública Local en qualitat de funcionària de carrera, segons
consta als antecedents obrants al seu expedient personal i sol.licita que amb
efectes d'aquella data, l'Ajuntament li reconegui el 6è. trienni d'antiguitat, amb
els drets econòmics que hi són inherents.
De conformitat amb el estableix l'article 23 de la Llei 30/1984, de Mesures per
la Reforma de la Funció Pública i disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Reconèixer a la funcionària municipal Sra. Iolanda Sas Laudo, el
sisè trienni d'antiguitat, amb els drets econòmics que legalment hi són
inherents.
SEGON: Incorporar una certificació del present acord a l'expedient personal
de l'interessada.
TERCER: Notificar el present acord a l'interessada, per al seu coneixement i
als efectes escaients.

Assumptes d'Organització,
l'Ajuntament.
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28) Resolució de l'Alcaldia, sobre delegació en favor de la Corporació
Municipal, de l'atribució d'atorgament de llicències urbanístiques.
El Sr. Alcalde va exposar que per facilitar una participació més activa de tots
els Regidors Municipals en matèria de llicències municipals i concretament,
en l'urbanisme i els treballs de redacció del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal , en data 25.10.2004 havia dictat una resolució per la qual delegava
en favor de la Corporació Municipal l'atribució de l'atorgament de les llicències
municipals que per llei té conferida,
revocant prèviament la delegació de
competències que en aquesta matèria havia atorgat en favor de la Comissió de
Govern, segons resolució de data 2 de juliol de 2003.
L'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, determina les atribucions que té conferides l'Alcaldia-Presidència.
L'apartat 3er. del mateix article, determina que l'Alcalde pot delegar l'exercici de
les seves atribucions, a excepció de les enumerades al mateix precepte.
L'article 56.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableix que
l'Alcalde pot delegar l'exercici de les seves atribucions, a excepció de les
previstes a l'article 53.3, en els membres de la Comissió de Govern i quan no
n'hi ha, en els Tinents d'Alcalde.
En el mateix sentit ho estableix l'article 43
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Atès que la delegació d'atribucions de l'Alcaldia en favor del Ple de la
Corporació Municipal tindrà efectes des de la data en què aquest ho accepti, i
s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província;
Atès que la delegació d'atribucions requereix, perquè sigui eficaç, l'acceptació
expressa per part del Ple de la Corporació;
Atès que per analogia amb el que estableix l'article 47.2h) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, sobre acceptació de
delegacions, és necessari en aquest supòsit, el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de Regidors Municipals;
Fet avinent l'informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció, obrant a
l'expedient,
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;

L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l'abstenció del Grup Municipal CIU i en
tot cas, amb el quòrum legalment exigit:
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PRIMER:
Acceptar la delegació d'atribucions efectuada per l'AlcaldiaPresidència en favor del Ple de la Corporació Municipal
en matèria
d'atorgament de les llicències municipals, segons resolució de data 25.10.2004.
SEGON: Fer públic el present acord mitjançant publicació d'edicte al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona.
Assumptes diversos:
29) Proposta de determinació de les Festes Locals per a l'any 2005.
Des del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat s'ha sol·licitat a
l'Ajuntament que efectuï la proposta de les dues Festes Locals de Gandesa per
a l'any 2005, de conformitat amb el que preveu l'article 46 del Reial Decret
2001/1983, de 28 de juliol;
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Proposar els dies 5 i 6 de setembre (dilluns i dimarts) com a Festes
Locals de Gandesa per a l'any 2005, en honor a la Mare de Déu de la
Fontcalda.
SEGON: Donar trasllat del present acord al Departament de Treball i Indústria
de la Generalitat, per al seu coneixement i als efectes escaients.
30) Sol·licitud de col.laboració de la Fundació Batea Segle XXI.
El Sr. Alcalde va exposar que la Fundació Batea Segle XXI havia sol·licitat una
col.laboració econòmica a l'Ajuntament per continuar amb el programa
d'atenció a les persones que pateixen síndrome de demència o altres malalties
cròniques evolutives i de dependències funcional al sector sanitari de la
comarca.
El Sr. Alcalde va exposar que en el Consell d'Alcaldes del Consell Comarcal de
la Terra Alta, s'havia efectuat una presentació de la Fundació, la qual no
cobria les despeses dels serveis que presta a la comarca i per això demanava
la col.laboració dels respectius ajuntaments.
El Sr. Alcalde va manifestar que es tracta d'una entitat privada, que realitza
una funció social que beneficia a malalts crònics. Va dir que era important
donar-li el recolzament institucional però una altra qüestió era efectuar-li
aportacions econòmiques amb càrrec al Pressupost Municipal de l'Ajuntament.

Per la seva part, el Regidor Sr. Ramón Lluís Vidal, del Grup Mpal. APG-IPEFIC, va exposar que l'Ajuntament de Gandesa ja assumia les despeses del
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servei de rehabilitació que es prestava al Centre d'Atenció Primària de
Gandesa i que apart de Gandesa, beneficiava també a la resta de les
poblacions de la comarca.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte,
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Fundació Batea segle XXI el recolzament institucional
que resulti necessari atesa la funció social i sanitària que aquesta entitat presta
a la comarca.
SEGON: Desestimar la petició de col.laboració econòmica de la Fundació
Batea segle XXI per tractar-se d'una entitat privada i considerar que el
finançament l'ha d'obtenir a traves dels usuaris del servei que presta i si
s'escau, del Departament de Salut de la Generalitat.
TERCER: Donar trasllat del present acord a l'entitat interessada, per al seu
coneixement i als efectes escaients.
31) Assumptes de l'Alcaldia-Presidència.
El Sr. Alcalde va manifestar que properament convocaria una sessió plenària
de caràcter extraordinari
per
resoldre les sol·licituds de llicències
urbanístiques. Va dir que també es tractaria de la situació actual de la Junta
de Compensació de la Unitat d'Actuació núm. 4 de les NSSP de Gandesa.
L'Ajuntament Ple va donar-se'n per assabentat.
PREGS I PREGUNTES.
Tot seguit el Sr. Alcalde va oferir la paraula als Srs. Regidors Municipals per a
efectuar els precs i preguntes que consideressin convenients.
Va obrir el torn de precs i preguntes el Regidor Municipal Sr. Carles Luz
Muñoz, del Grup Mpal. CiU, el qual va preguntar al Sr. Alcalde si passava
quelcom en les obres que s'efectuaven a la plaça de l'Església, núm. 12, ja
que estaven els porxos tapiats i les obres parades.
El Sr. Alcalde va dir que hi havia problemes entre el promotor de les obres i els
llogaters de l'edifici i mentre que no arribessin a un acord, havien parat les
obres.

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

Miquel Aubà Fleix.
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