ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA PER
L'AJUNTAMENT PLE EN DATA 21 DE DESEMBRE DE 2005
_______________________________________________________________
A Gandesa, sent un quart i mig de nou del vespre del dia 21 de desembre de
2005, 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 extraordinari i urgent:
-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. Pere Joan Bové Vallespí.
-Sr. Carles Luz Muñoz.
-Sra. Laura Galano Roqueta.
Va excusar la seva assistència a la sessió el Regidor Sr. Diego Domènech
Escudé.
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 determina l'article 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.
1) Ratificació si s'escau, de la urgència de la sessió, d'acord amb el que
estableix l'article 79 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre.
El Sr. Alcalde va exposar que la urgència de la sessió venia motivada per la
decisió que havia de prendre l'Ajuntament, abans del 22 del mateix mes,
respecte la gestió dels residus sòlids urbans, tal com havia exposat en les
reunions de treball efectuades per tractar del tema.

1

L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Ratificar la urgència de la sessió plenària.

2) Proposta de l'Alcaldia al Ple de la Corporació Municipal,
gestió dels residus sòlids urbans.

sobre la

El Sr. Alcalde va exposar que en data 13 de desembre del corrent s'havia rebut
un escrit procedent del Consell Comarcal de la Terra Alta, pel qual comunicava
que davant la possibilitat de prestar directament el servei de recollida, transport
i tractament de la gestió dels residus, sense la intermediació del Consorci per
a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d'Ebre,
Priorat i la Terra Alta, del qual en formava part, sol·licitava que l'Ajuntament
ratifiqués la delegació efectuada al seu dia, donés la conformitat a la gestió del
servei a efectuar directament pel Consell Comarcal i que s'aprovés un conveni
a formalitzar amb l'Ajuntament per a fixar els termes de la delegació de
competències municipals en favor de l'ens comarcal en matèria de gestió de
residus.
El Sr. Alcalde va dir que es tractava d'un tema que s'havia polititzat en part,
però que pel que feia a Gandesa, considerava que l'únic tema que s'havia de
qüestionar era el referent als costos de la gestió dels residus.
Va exposar
que de fet, hi havia més d'una alternativa per a gestionar el servei; una era la
de fer-ho el mateix Ajuntament, però que era molt precipitat fer-ho a partir de
l'1 de gener de 2006. Les altres opcions eren per una part, que prestés el
servei directament el Consell Comarcal de la Terra Alta, i per altra, que
continués prestant-lo el Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les
comarques de la Ribera d'Ebre, Priorat i la Terra Alta.
Va exposar el Sr. Alcalde que en matèria de costos del servei no hi havia cap
seguretat en cap de les opcions, i que en tot cas, els costos definitius no se
sabrien fins a final de 2006.
Va dir que pel que fa al Consell Comarcal,
l'empresa que contractaria per a prestar el servei havia fet una proposta
econòmica per a l'any 2006 dels costos de recollida, transport i eliminació de
residus, que era de 21,669€/habitant/any. Va dir que actualment en el
Consorci s'estava pagant aproximadament a raó de 20,56€/habitant/any, i que
d'entrada, hi havia una diferència de preu en favor del Consorci. Va dir que
apart d'això, hi havia el tema de la sortida del Consell Comarcal del Consorci
per a la gestió dels residus a les tres comarques, però que no afectava
directament a l'Ajuntament.
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Va dir que pel que fa al Consorci, es podia demanar que s'acceptés l'adhesió
de l'Ajuntament o bé simplement, sol·licitar que presti el servei al municipi.
El Sr. Alcalde va dir que a la vista dels estudis econòmics efectuats, la seva
proposta al Ple de la Corporació era la de recuperar les competències
municipals que en matèria de gestió de residus s'havien delegat en favor del
Consell Comarcal de la Terra Alta i demanar al Consorci per a la Gestió de
Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d'Ebre, Priorat i la Terra
Alta, que amb efectes de l'1 de gener de 2006 prestés el servei de transport i
tractament dels residus sòlids urbans generats al municipi, en els mateixos
termes i condicions que els municipis de la Ribera d'Ebre i Priorat.
El Regidor Sr. Jesús F. García Chacón, del Grup Municipal del Partit
Popular, va preguntar quin era el motiu pel qual el Consell Comarcal de la Terra
Alta no volia pertànyer al Consorci esmentat.
El Regidor Sr. Pere J. Bové Vallespí, del Grup Municipal CiU, va manifestar
que un cop construït el nou abocador de residus de titularitat privada, no tenia
massa sentit mantenir l'estructura del Consorci. Va dir que ell no era partidari
d'estar en les dues comarques per aquest tema i que si es consideraven els
costos del servei prestat pel Consorci al mes d'octubre de 2005 i s'aplicava
l'IPC d'un 4 per 100, el preu s'equiparava molt a l'oferta presentada per
l'empresa que contractaria el Consell Comarcal per a prestar el servei.
Va dir el Sr. Pere J. Bové que si l'opció de la comarca anava decantada cap a
un lloc, que era la de prestar el servei directament el Consell Comarcal, ell era
partidari de decantar-se també per aquesta postura majoritària,
de no
possessionar-se políticament, si no d'estar amb la comarca.
Per la seva part, el Regidor Sr. Joaquim Fontoba Solé, del Grup Mpal. ERCAM, va manifestar que no entenia per què el Consell Comarcal volia separarse del Consorci, quan era una matèria que fins ara funcionava prou bé.
El Sr. Pere J. Bové va reiterar el que ja havia manifestat en aquesta qüestió,
dient que un cop clausurat l'abocador públic, només quedava la gestió del
transport, i que per tant, la funció del Consorci ja no era la inicial i no tenia el
mateix sentit.
El Regidor Sr. Jesús F. García Chacón, va dir que el que s'havia de mirar ara,
era el que resultava més econòmic per a la gent de Gandesa, i avui per avui,
semblava més avantatjós que prestés el servei el Consorci.
El Regidor Sr. Pere J. Bové va dir que en principi, semblava que els costos de
gestió del Consorci haguessin de ser superiors als d'una empresa privada.
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El Sr. Alcalde va dir que per lògica, una empresa privada havia d'obtenir més
guanys que una administració pública, i per tant, hauria d'acabar cobrant més.
Va dir també que a l'1 de gener, també s'hauria de plantejar de qui era la
propietat de l'immobilitzat que fins ara estava adscrit al servei que prestava el
Consorci.
El Sr. Alcalde va reiterar la seva proposta al Ple de sol·licitar al Consorci que
prestés el servei per un termini d'un any, i mentrestant, l'Ajuntament podia
estudiar si el servei es prestava directament, a través del Consell Comarcal o
be del mateix Ajuntament, adquirint els mitjans necessaris, amb subvencions
de Medi Ambient o d'altres.
El Sr. Pere J. Bové Vallespí va dir que si el servei es feia directament des del
Consell Comarcal, també s'havia de tenir en compte que els camions els
podrien conduir dues persones de la comarca, creant dos llocs de treball. Va
dir que amb independència d'això, també s'havia de tenir en compte el servei
de reciclatge que actualment prestava l'empresa Celma.
El Sr. Alcalde va contestar que probablement aquesta acabaria treballant per a
les dues comarques.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Vistos els articles 25.2l), 47.2h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, 67.a) 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, 25.1c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya en la seva
interpretació "a sensu contrari" i 13.6 i 7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l'abstenció del Grup Municipal CiU i
amb el quòrum legalment exigit;
PRIMER: Revocar amb efectes de l'1 de gener de 2006, la delegació de
competències municipals conferides al Consell Comarcal de la Terra Alta en
matèria de gestió de residus.
SEGON: Sol·licitar al Consorci per a la Gestió de Residus Municipals de les
Comarques de la Ribera d'Ebre, Priorat i Terra Alta, que amb efectes de l'1 de
gener de 2006 i pel termini d'un any, presti al municipi de Gandesa el servei de
recollida de residus a l'estació de transferències, transport a l'abocador i
tractament i eliminació posterior,
en els mateixos termes i condicions
aplicables als municipis de les comarques de la Ribera d'Ebre i Priorat, als
quals també hi presta el mateix servei.
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TERCER: Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal de la Terra
Alta i al Consorci per a la gestió de residus de les comarques de la Ribera
d'Ebre, Priorat i Terra Alta, respectivament, per al seu coneixement i efectes
escaients.
I no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió, a un quart de deu 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, vint-i-un de desembre de dos mil cinc.
Vist i plau,
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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