ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER
L'AJUNTAMENT EN DATA 13 DE FEBRER DE 2006.
_______________________________________________________________
A Gandesa, sent tres quarts de nou del vespre del dia 13 de febrer de 2006,
es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Gandesa, sota
la presidència del Sr. Alcalde, en Miquel Aubà Fleix, els Regidors Municipals
que tot seguit es relacionen,
convocats prèviament per l'Alcaldia, a fi de
celebrar sessió plenària de caràcter extraordinari.
-Sr. Manel Vidal Salvadó.
-Sr. Isidre Montané Cabús.
-Sr. Ramón Lluís Vidal.
-Sr. Jesús Fernando García Chacón.
-Sr. Joaquin Fontoba Solé.
-Sr. Pere Joan Bové Vallespí.
-Sra. Laura Galano Roqueta.
-Sr. Diego Domènech Escudé.
Va excusar la seva assistència el Regidor Sr. Carles Luz Muñoz.
La Regidora Sra. Maria José Serra Bedós es va incorporar més tard a la
sessió.
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 Governació:
1) Aprovació si s'escau, d'acceptació de les ajudes i normativa del Pla
Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, 2006.
L'Ajuntament té inclosa en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, any
2006, l'obra d'Urbanització de l'av. Catalunya, 3ª fase,
en els termes
següents:
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-Programa: General.
-Pressupost:
-Subvenció PUOSC:
-Aportació municipal:

164.356,72€
83.050,00€
81.306,72€

Vistes les bases d'execució del Pla per al quadrienni 2004/2007,
contractació i execució de les obres incloses;

sobre

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 capacitat de l'Ajuntament 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: Designar el Sr. Jaume Valls Solé, tècnic director facultatiu de l'obra
"Aplicació de sistemes per a l'estalvi energètic i racionalització de l'enllumenat
públic de Gandesa", inclosa en el PUOSC-2005,
substituint els tècnics
designats inicialment, que eren els redactors del projecte de l'obra esmentada.
SISÈ:
Aprovar l'aportació econòmica d'import 5.704,83€ que ha d'efectuar
l'Ajuntament en favor del Consell Comarcal de la Terra Alta, per la inversió
inclosa en el PUOSC Comarcal 2005, consistent en maquinària de suport als
serveis municipals (tractor), amb un cost de 34.188,00€ i una subvenció de
28.483,17€,
en compliment del conveni de col.laboració establert entre el
Consell Comarcal i l'Ajuntament.
SETÈ: Donar trasllat del present acord al Departament de Governació de la
Generalitat i als interessats, respectivament, per al seu coneixement i als
efectes escaients.

En aquest moment de la sessió, quan són les 20,50 h, s'incorpora la Regidora
Municipal Sra. Maria José Serra Bedós.

2

2) Pressa en consideració del projecte de la Central Tèrmica de Cicle
Combinat de 860 MW al TM de Faió.
El Sr. Alcalde va exposar que la Direcció General de Qualitat i Avaluació
Ambiental del Ministeri de Medi Ambient, mitjançant escrit rebut en data
13.01.06, havia comunicat a l'Ajuntament que l'empresa "Endesa Generación,
S.A." promovia la tramitació d'un projecte de central tèrmica de cicle combinat
de 860 MW, a emplaçar a Faió i que de conformitat amb el que disposava el
procediment establert al Reial Decret 1131/1988, es donava audiència per un
termini de 30 dies a l'Ajuntament, entre d'altres.
El Sr. Alcalde va manifestar que s'havien recaptat diferents informes tècnics
sobre les repercussions que la central podria tenir en el TM de Gandesa i
s'havia constatat que el seu funcionament comportaria greus perjudicis en el
medi ambient, en l'agricultura, el turisme i l'economia local, i que per tant, la
seva proposta era la d'oposar-se taxativament al projecte esmentat i alhora
sol·licitar al Ministeri que també donés audiència a diversos departaments de
la Generalitat, al Consell Comarcal de la Terra Alta, a la Unió de Pagesos,
ASAJA, Consell Reguladora de la D.O. Terra Alta de l'Oli i del Vi, al GEPEC i
a la Diputació de Tarragona, respectivament.
La comarca de la Terra Alta i en particular el municipi de Gandesa, es
caracteritzen per disposar d'un entorn mediambiental singular, ric en flora i
fauna, territori verge en molts indrets i especialment protegit,
inclòs
parcialment en el Pla Especial d'Interès Natural de Serra de Pàndols i Cavalls.
Es tracta d'un municipi que treballa des de fa temps en el desenvolupament del
sector turístic, ja aprofitant els recursos naturals existents, ja explotant les
circumstàncies i empremta que nombrosos fets històrics han marcat el
municipi, particularment, la Guerra Civil i la Batalla de l'Ebre.
Per altra part, un sector de l'economia local es fonamenta en l'agricultura,
incentivada actualment per les obres del reg de la comarca que porta a terme la
Generalitat de Catalunya, executant-se avui la 3ª fase del projecte.
El funcionament de la central tèrmica implicaria una contaminació del medi
ambient, es produirien òxids de nitrogen, diòxids de sofre i diòxids de carboni.
A més la central cremaria gas-oil, augmentant-se significativament l'expansió
d'aquests gasos. Es crearia un microclima on la concentració de CO2 podria
tenir uns nivells alarmants. Tenint en compte que a l'hivern sovint es produeix
boira baixa i inversions tèrmiques, es produiria un canvi en l'ecosistema per
un previsible efecte hivernacle i una contaminació alarmant.
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Per altra part, el pas freqüent dels camions cisterna amb gas-oil destinats als
dipòsits de la central i la possible ubicació d'una canonada de gas des del
gasoducte fins a la central, afectarien greument diversos indrets del municipi.
La ubicació de la centra tèrmica a Faió prevista al projecte presentat per
l'empresa "Endesa Generación, S. A." comportaria greus perjudicis en el medi
natural, en el turisme, en l'agricultura i en general, en l'economia, provocant
una retrocessió en tots els sectors.
Considerant que els fets exposats justifiquen suficientment la postura contrària
de l'Ajuntament en vers el projecte esmentat;
Examinada la documentació obrant a l'expedient;
Atès que l'article 25.2 f) i m)de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, atribueix al municipi competències en matèria de
protecció del medi ambient i en turisme, entre d'altres;
Atès que l'article 71.1 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,
confereix al municipi competències en matèria del foment de les estructures
agràries en bé de la promoció de l'economia local;
Atès que l'Ajuntament pot promoure tota classe d'accions per la gestió i
defensa dels seus interessos legítims i atendre les necessitats dels veïns;
En ús de les atribucions conferides per l'article 22.2j) de la Llei 7/1985, abans
esmentada.
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Manifestar a la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental
del Ministeri de Medi Ambient, l'oposició taxativa de l'Ajuntament al projecte
promogut per l'empresa "Endesa Generación, S.A." d'instal·lació d'una central
tèrmica de cicle combinat de 860 MW al TM de Faió, per considerar que
aquesta només comportaria a Gandesa greus perjudicis en el medi ambient,
l'agricultura, el turisme i l'economia local, provocant un retrocessió en tots els
sectors.
SEGON:
Sol·licitar als Ministeri de Medi Ambient i d'Indústria, Turisme i
Comerç, respectivament, que deneguin la sol·licitud de l'empresa "Endesa
Generación, S.A." de legalització de l'esmentat projecte, així com també de
l'autorització administrativa, de declaració d'utilitat pública i de declaració
d'impacte ambiental.
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TERCER: Aprovar els informes tècnics obrants a l'expedient i trametre'n una
còpia al Ministeri de Medi Ambient.
QUART: Sol·licitar a la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental
que respecte el mateix projecte, també doni audiència als organismes que tot
seguit es relacionen:
-Serveis Territorials de Medi Ambient de la Generalitat a les Terres de l'Ebre.
-Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat a les
Terres de l'Ebre.
-Serveis Territorials de Comerç i Turisme a les Terres de l'Ebre.
-Consell Comarcal de la Terra Alta.
-Diputació de Tarragona.
-Resta d'Ajuntaments de la comarca (Arnes, Horta de St. Joan, Prat de
Compte, Pinell del Brai, Caseres i Bot).
-Consell Regulador del Vi amb D.O. Terra Alta.
-Consell Regulador de l'Oli amb D.O. Terra Alta.
-GEPEC
-Unió de Pagesos.
-ASAJA.
CINQUÈ: Donar trasllat del present acord a la Direcció General esmentada,
als Ministeris corresponents, Generalitat de Catalunya, Subdelegació del
Govern, Diputació de Tarragona, Consell Comarcal de la Terra Alta, i als
organismes relacionats al punt anterior.
SISÈ: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l'executivitat del present acord.
3)
Proposta de l'Alcaldia sobre nomenament de representant de
l'Ajuntament a la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre.
L'Ordre MHA/463/2005, de 25 de novembre, de la Conselleria de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat va crear la Comissió de Sostenibilitat de
les Terres de l'Ebre, regulant la seva composició i funcions.
Iniciat el procés de constitució de l'esmentada Comissió, els Serveis Territorials
del mateix Departament han sol·licitat a l'Ajuntament que proposés la persona
o persones que han de formar part de la Comissió en representació d'aquest
ens local.
Feta avinent la proposta de l'Alcaldia-Presidència,
consistent en què el
representant titular sigui el mateix Alcalde i suplent, el Regidor Sr. Joaquin
Fontoba Solé;
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Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Designar el Sr. Alcalde-President representant titular de l'Ajuntament
en la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre.
SEGON: Designar el Regidor Sr. Joaquin Fontoba Solé, representant suplent
de l'Ajuntament en la mateixa Comissió.
TERCER: Donar trasllat del present acord al Departament de Medi Ambient i
Habitatge, per al seu coneixement i als efectes escaients.
Els designats va acceptar el nomenament.
4) Proposta de l'Alcaldia sobre adhesió a la constitució del Consorci per
a la Gestió i Descentralització de les Polítiques Actives d'Ocupació a les
Terres de l'Ebre, i aprovació dels estatuts que el regiran.
El Sr. Alcalde va exposar que representants de la Generalitat de Catalunya,
Ajuntaments de Móra d'Ebre, Gandesa, Amposta i Tortosa, UGT, CCOO, la
Patronal de la petita i mitjana empresa i l'Associació d'Empresaris de les
Comarques de l'Ebre, havien celebrat diverses reunions de treball a fi
d'arribar a un acord per la creació d'un Consorci de gestió descentralitzada de
polítiques actives d'ocupació de les Terres de l'Ebre i elaborar uns estatuts que
regirien l'esmentat consorci.
Va manifestar el Sr. Alcalde que l'àmbit territorial del Consorci estaria definit per
les comarques de Terra Alta, Ribera d'Ebre, Montsià i Baix Ebre i tindria per
finalitat
analitzar les necessitats concretes en matèria d'ocupació,
programació, gestió i avaluació d'activitats a desenvolupar-hi i fomentar la
cooperació de totes les entitats consorciades.
El Sr. Alcalde va exposar que l'Ajuntament Ple, mitjançant acord unànime de
data 31 d'agost de 2005, ja havia manifestat la seva voluntat de participar en el
consorci pilot de les Terres de l'Ebre per a desenvolupar polítiques per
l'ocupació, seguint els principis de desconcentració i descentralització iniciat
pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Va dir que ara la seva proposta al Ple
era l'adherir-se a la constitució del Consorci esmentat i aprovar els estatuts
que l'han de regir.
Per la seva part, el Regidor Sr. Jesús F. García Chacón, del Grup Municipal
del Partit Popular, va manifestar que a través del Consorci també es podrien
obtenir ajuts de la Unió Europea per a polítiques d'ocupació, beneficiant
directament el municipi.
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Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Atès que l'article 71 del Decret Legislatiu 272003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableix que el municipi, per a la gestió dels seus interessos pot exercir també
activitats complementàries de les pròpies d'altres administracions públiques, i
en particular, les relatives a l'ocupació i la lluita contra l'atur;
Vistos els articles 22 i 47.2g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local i 313 a 324 del Decret 179/1995, de 19 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals;
Fet avinent l'informe emès per Secretaria-Intervenció;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la creació del Consorci per a la Gestió i Descentralització
de les Polítiques Actives d'Ocupació a les Terres de l'Ebre així com els estatuts
que el regiran.
SEGON:

Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament a l'esmentat Consorci.

TERCER: Sotmetre aquests acords juntament amb els Estatuts a informació
pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis a publicar en el Butlletí
Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el
tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, respectivament, amb el benentès que
un cop transcorregut el termini d'informació pública, si no hi han al·legacions,
els acords esdevindran definitius sense ulterior tràmit.
QUART: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l'executivitat del present acord.
CINQUÈ: Trametre'n una certificació a la Direcció General d'Administració
Local, juntament amb els estatuts aprovats.
SISÈ: Donar trasllat del present acord a la resta d'entitats que integraran el
Consorci, per al seu coneixement i efectes escaients.
5) Sol·licitud del Sr. Víctor Llop Pallejà, sobre modificació de la titularitat
de la parcel·la núm. 35 del Povet de la Plana, adjudicada per l'Ajuntament
en subhasta pública.
En data 12 de desembre de 2005 el Sr. Víctor Llop Pallejà ha presentat un
escrit a l'Ajuntament pel qual exposa que és titular de la parcel·la núm. 35 de la
Urbanització Povet de la Plana, que li fou adjudicada per acord de l'Ajuntament
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Ple de data 30 de juny de 2004,
de resolució de la subhasta pública
convocada per l'alienació de 36 parcel·les de propietat municipal.

L'interessat sol.licita que l'Ajuntament autoritzi que la titularitat de la parcel·la
adjudicada consti a nom d'ell mateix i de la seva mare, Sra. Montserrat Pallejà
Vellvé, en règim de copropietat i proindivís.
L'apartat 3er. de la clàusula dotzena del plec de clàusules econòmicoadministratives que ha regit l'alienació mitjançant subhasta de la parcel·la
esmentada, publicat íntegre en el Butlletí Oficial de la Província núm. 194 de
data 24.08.05, estableix que l'Ajuntament, mitjançant acord de la Corporació
Municipal, podrà autoritzar la transmissió de les parcel·les a petició del seus
titulars, quan es constati l'existència de causes excepcionals, que en
qualsevol cas s'hauran de valorar prèvia justificació i acreditació documental.
Considerant que la petició ve motivada per aconseguir que la propietat del
terreny sigui la mateixa que la de l'edificació que s'hi ha previst construir;
Atès que es tractaria d'establir sobre la parcel·la un règim de copropietat
proindivisa en favor de l'actual titular i de la seva mare;
Considerant que la Sra. Montserrat Pallejà Vellvé ha justificat per escrit reunir
els requisits que s'exigien al plec de clàusules per a concórrer a la licitació i
s'ha compromès d'igual forma a complir totes les condicions establertes per
l'Ajuntament;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Autoritzar que la titularitat de la parcel·la núm. 35 de la Urbanització
Povet de la Plana de Gandesa, que es descriu a continuació, consti a nom del
Sr. Víctor Llop Pallejà i de la seva mare, Sra. Montserrat Pallejà Vellvé, en
règim de copropietat i proindivís:
-Parcel·la núm. 35, de 407,50 m2. de superfície, carrer dos, s/núm., limita per la dreta entrant
amb la parcel·la 36, per l'esquerra amb la parcel·la 34 i al fons amb Ajuntament de Gandesa.
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, Finca núm. 5.882, Tomo 673, Llibre
70, Foli 43, Inscripció 2ª.

SEGON: Determinar que els titulars de la parcel·la 35, resten obligats a
complir solidàriament totes les condicions establertes en el plec de clàusules
que va regir la subhasta pública per l'adjudicació de la parcel·la, les quals es
van fer constar a l'escriptura de compra-venda i a la inscripció registral,
respectivament.
TERCER: Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i
als efectes escaients.
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6)
Aprovació si s'escau,
del plec de clàusules econòmicoadministratives que ha de regir la gestió indirecta dels serveis turístics i
juvenils a prestar al Balneari de la Fontcalda, mitjançant la forma de
concessió.
L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 31 d'agost de 2005 va aprovar
canviar el sistema de gestió dels serveis turístics i juvenils a prestar al Balneari
de la Fontcalda, els quals en lloc de prestar-se mitjançant gestió directa,
modalitat de societat mercantil local de responsabilitat limitada amb capital del
mateix Ajuntament, es prestarien mitjançant gestió indirecta, sistema de
concessió, prevista als articles 85.2b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i 156 del Reial Decret Legislatiu
2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques.
L'acord es va sotmetre a informació pública per un termini de trenta dies,
mitjançant sengles edictes publicats al DOGC, al BOPT i al tauler d'anuncis,
respectivament,
a fi que els interessats poguessin presentar davant
l'Ajuntament, les reclamacions que consideressin convenients.
Transcorregut el tràmit d'informació pública sense haver-hi cap tipus de
reclamació, l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 13 de desembre de
2005, va aprovar definitivament el canvi de sistema en la gestió del servei, que
passarà a ser concessió.
Com a continuació en la tramitació de l'expedient, s'ha confeccionat un plec
de clàusules econòmico-administratives que ha de regir la gestió indirecta dels
serveis turístics i juvenils a prestar al Balneari de la Fontcalda, TM. de
Gandesa, mitjançant la forma de concessió.
El Sr. Alcalde exposa que es tracta d'un plec de clàusules extens, si bé manca
adjuntar-hi un inventari de tots els béns i equipaments existents, que està
pensat en què ho pugui agafar algú del poble i que la seva proposta és
d'aprovar el plec de clàusules i iniciar la licitació.
De conformitat amb el que estableixen els articles 158 i 159 del Reial Decret
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, 258 i 259 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, 232 a 242 i 243 a 265 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals i concordants;
Fet avinent l'informe de Secretaria-Intervenció;
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L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb el vot en contra del Grup Municipal CiU:
PRIMER: Aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives que ha de
regir el contracte de gestió dels serveis turístics i juvenils a prestar al Balneari
de la Fontcalda, TM de Gandesa, en la modalitat de concessió, en els termes
que es transcriuen:
1. Entitat adjudicadora:
Ajuntament de Gandesa.
2. Objecte del contracte:
Gestió dels serveis de dinamització i desenvolupament del turisme i ocupació del lleure al Balneari de la
Fontcalda, mitjançant l'explotació de l'alberg, del bar, del restaurant i el manteniment i conservació de
tota l'àrea annexa, incloent la zona de pícnic, lavabos i dutxes.
3. Forma de gestió dels serveis:
Gestió indirecta, modalitat de concessió.
4. Lloc d'execució:
Balneari de la Fontcalda, TM de Gandesa.
5. Termini de la concessió:
Cinc (5) anys, comptats a partir de la data de signatura del contracte.
6. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: Concurs.
7. Cànon que haurà de satisfer el concessionari a l'Ajuntament, millorable a l'alça:
-primer any:
0,00
-segon any: 12.020,00
-tercer any: 13.523,00
-quart any: 16.528,00
-cinquè any: 18.030,00
8. Garanties:
Provisional: 1.202,02€.
Definitiva: 4% del preu d'adjudicació del contracte.
9. Obtenció de documentació:
Ajuntament de Gandesa.
Pl. d'Espanya, núm. 1.
43780-Gandesa.
Tel. 977420022.
Fax. 977421257.
10. Termini de presentació d'ofertes:
Vint-i-sis (26) dies naturals a partir del dia següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
11. Documentació a presentar:
L'especificada a la clàusula 22ª del plec de condicions que regeix la contractació.
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12. Lloc i hora de presentació:
Ajuntament de Gandesa.
Pl. Espanya, núm. 1.
43780-Gandesa.
Àrea de Secretaria.
Horari de 9 a 15 h.
13. Obertura de proposicions:
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.
Dia: L'endemà de finalitzar el període de presentació de proposicions. Si aquest és dissabte o festiu, el
primer dia hàbil següent.
Hora: 13 hores.
14. Despeses dels anuncis:
A càrrec de l'adjudicatari.

SEGON: Sotmetre el plec aprovat a informació pública per un termini de vint
dies, a efectes d'examen i de reclamacions.
TERCER: Simultàniament, disposar l'inici del procediment de licitació per
adjudicar mitjançant concurs públic el contracte de gestió dels serveis de
referència en els termes transcrits, si bé la licitació s'ajornarà el temps que
sigui necessari en cas de presentar-se reclamacions contra el plec de
condicions aprovat, d'acord amb el que estableix l'article 122.2 del Reial Decret
Legislatiu 781/86, de 18 d'abril.
7) Proposta de l'Alcaldia sobre adhesió a la constitució del Consorci
públic per la gestió de la TV pública local i aprovació dels estatuts que el
regiran.
La Llei 41/1995, de 22 de desembre, regula l'establiment de les televisions
locals per ones terrestres, estableix el sistema i la gestió pels diferents canals
digitals locals i atribueix a l'Estat la competència per aprovar el Pla tècnic de
televisió local.
El Reial Decret 439/2004, de 12 de març, aprova el Pla tècnic de la televisió
local per ones terrestres, estableix que: primer, l'àmbit de les diferents zones
de serveis o llocs programats; segon, la determinació, per demarcacions,
dels diferents canals digitals i els municipis que han estat programats; tercer,
quins poden ser els titulars de les concessions dels programes del canal
múltiple, així com la gestió que cadascun d'ells pot realitzar.
D'acord amb l'anterior regulació, a les Terres de l'Ebre s'ha adjudicat un canal
múltiple anomenat Tortosa, número 34 i referència TL03T.
El Parlament de Catalunya ha promulgat la Llei 22/2005, de 29 de desembre,
que regula la comunicació de l'audiovisual a Catalunya, definint el servei públic
de comunicació audiovisual i el seu abast, tant en l'àmbit nacional com en
l'àmbit local.
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Aquesta llei estableix que la gestió del servei públic audiovisual d'àmbit local ha
de ser directa i duta a terme per part dels municipis, modalitats associatives
dels ens locals i per consorcis públics integrats per ens locals, dels que en
podran formar part tants els municipis planificats en el Pla tècnic estatal com
els no planificats.
Per altra part, l'Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 20 de
setembre de 2005, estableix el procediment de concessió de programes de
televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en les demarcacions
establertes en el Pla Tècnic.
Atès que els ens locals poden constituir consorcis amb altres administracions
públiques per a finalitats d'interès local o comú;
Atès que des de la Delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de
l'Ebre i amb la col.laboració de la comissió de municipis creada a l'efecte s'està
impulsant i coordinant la creació d'un ens públic associatiu (Consorci públic per
la gestió de la TV pública local) per la gestió del programa de televisió local
públic municipal, amb la participació de tots els ajuntaments del territori;
Feta avinent la proposta de l'Alcaldia-Presidència en el sentit d'adherir-se al
futur Consorci públic per la gestió de la TV pública local i aprovar els estatuts
que el regiran;
Vistos els articles 22 i 47.2g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local i 313 a 324 del Decret 179/1995, de 19 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals;
Fet avinent l'informe emès per Secretaria-Intervenció;
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l'abstenció del Grup Municipal CIU:
PRIMER: Manifestar la voluntat de l'Ajuntament de formar part de l'ens
associatiu que s'estableixi per la gestió del programa públic de televisió local
associatiu (Consorci públic per la gestió de la TV pública local) .
SEGON: Acceptar els estatuts que regiran l'ens associatiu esmentat.
TERCER: Sol·licitar a la Direcció General de Mitjans Audiovisuals que doni
trasllat al Govern de l'Estat de la integració del municipi de Gandesa en la zona
del servei del canal Tortosa, 34, restant d'aquesta forma planificat.
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QUART: Sotmetre aquests acords juntament amb els Estatuts a informació
pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis a publicar en el Butlletí
Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el
tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, respectivament, amb el benentès que
un cop transcorregut el termini d'informació pública, si no hi han al·legacions,
els acords esdevindran definitius sense ulterior tràmit.
CINQUÈ: Trametre'n una certificació a la Direcció General d'Administració
Local, juntament amb els estatuts aprovats.
SISÈ: Donar trasllat del present acord a la Delegació Territorial del Govern de
la Generalitat a les Terres de l'Ebre i a la Direcció General de Mitjans
Audiovisuals de la Generalitat de Catalunya, respectivament.
8) Aprovació si s'escau, de la Moció presentada pel Grup Municipal
d'ERC sobre la campanya en defensa de la proposta d'Estatut aprovada
pel Parlament de Catalunya.
Feta avinent la moció presentada pel Grup Municipal d'ERC, sobre la
campanya en defensa de la proposta d'Estatut aprovada pel Parlament de
Catalunya, la qual es transcriu a continuació:
"Més d'un centenar d'entitats de Catalunya han constituït la plataforma Pel Dret a
Decidir per tal d'impulsar una campanya en defensa de la proposta d'Estatut aprovada
pel Parlament de Catalunya i els drets del poble català. Aquesta campanya, que
inclourà diverses activitats, tindrà com a acte central la celebració d'una gran
manifestació unitària a Barcelona el dissabte 18 de febrer.
És per això que, amb la consciència ben clara de la importància de l'actual moment
històric per al futur de l'autogovern de Catalunya, el Grup Municipal d'ERC proposa
que el Ple de l'Ajuntament, adopti els següents acords:
1. Adherir-se a la campanya ciutadana impulsada per la plataforma Pel Dret a Decidir.
2. Donar suport a la manifestació convocada per la plataforma Pel Dret a Decidir el 18
de febrer a Barcelona i promoure'n l'assistència de la gent.
3. Fer arribar aquest acord a la plataforma Pel Dret a Decidir, a l'Associació Catalana
de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, al president del Parlament de
Catalunya i als diferents grups amb representació en aquesta cambra.
4. Atorgar a la Federació de l'Ebre d'ERC un ajut econòmic de 300,00€ per les
despeses derivades de la celebració de la manifestació del dia 18.02.06, aplicant la
despesa amb càrrec a la partida núm. 489.05/4.6 del Pressupost Municipal vigent."

Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
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L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l'abstenció del Grup Municipal CiU:
PRIMER: Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal d'ERC transcrita
anteriorment.
SEGON:
Atorgar a la Federació de l'Ebre d'ERC l'ajut de 300,00€ per les
despeses derivades de la manifestació a celebrar-se a Barcelona el dia
18.02.06.
9) Resolució de la reclamació prèvia a la via judicial interposada pels
hereus del difunt Fco. Aubà Barrubés contra l'Ajuntament.
Vista la reclamació prèvia a la via judicial interposada en data 2.2.2006 pels
hereus del difunt Franciso Aubà Barrubés contra l'Ajuntament;
Donada compte de la reclamació presentada a l'advocat designat per
l'Ajuntament per a efectuar la defensa jurídica de l'Administració Municipal en
qualsevol demanda judicial que els interessats puguin interposar contra
aquesta Administració Municipal, ja sigui per la via civil o social;
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l'abstenció del Grup Mpal. CiU:
PRIMER: Desestimar la reclamació formulada pels hereus del Sr. Francisco
Aubà Barrubés, per considerar-la improcedent i temerària, al fonamentar-se
en la reiteració d'afirmacions que ja varen ser descartades per la investigació
seguida en via penal pels fets ocorreguts, i sobre les quals ja va manifestar-se
l'Ajuntament en l'Acta de Conciliació sense avinença celebrada el dia 12 de
gener de 2006.
SEGON:
Determinar que l'Ajuntament es reserva el dret a exercir les
acciones legals que puguin correspondre per si l'afirmació de fets
o
circumstàncies ja descartades per la Jurisdicció Penal, poguessin ser
constitutives de calumnies o injúries, reiterant el que en el mateix sentit ja va
manifestar l'Ajuntament a l'Acta de Conciliació abans esmentada.
TERCER: Notificar el present acord als interessats per al seu coneixement i
als efectes escaients.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
finalitzada la sessió a les deu del vespre de la data al començament
assenyalada, agraint a tots els assistents la seva presència a l'acte.
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De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, tretze de febrer de dos mil sis.
Vist i plau,
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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