ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER
L'AJUNTAMENT PLE EN DATA 24 DE MARÇ DE 2005.
_______________________________________________________________
A Gandesa, sent la una del migdia del dia 24 de març de 2005, 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.
-Sra. Maria José Serra Bedós.
-Sr. Jesús Fernando García Chacón.
-Sr. Joaquin Fontoba Solé.
-Sr. Pere Joan Bové Vallespí.
-Sr. Carles Luz Muñoz.
-Sr. Diego Domènech Escudé.
-Sra. Laura Galano Roqueta.
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.
1 i únic: Proposta de l'Alcaldia sobre adhesió de l'Ajuntament al Consorci
Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre.
El Sr. Alcalde va exposar que es tractava d'un assumpte que feia temps que
s'estudiava i pel qual s'havien efectuat diverses reunions de treball.
Va
manifestar que darrerament el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de
l'Ebre (COMEBE), a traves del seu actual President, proposava la integració
de l'Ajuntament, oferint diverses opcions.
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Va manifestar el Sr. Alcalde que per estudiar la darrera proposta, s'havien
sol·licitat informes a historiadors de prestigi internacional, com són els Srs.
Paul Preston i Pelai Pagès, respectivament. Els informes respectius obraven a
l'expedient i en general, eren favorables a la integració de l'Ajuntament al
Consorci, sempre que es prengui en consideració el paper destacat i de
referent fonamental que va tenir Gandesa en la Batalla de l'Ebre
El Sr. Alcalde va exposar tanmateix, que per tractar d'aquest tema, s'havia
pres en consideració l'informe que havia emès al respecte el Centre d'Estudis
de la Batalla de l'Ebre, a petició del mateix Ajuntament.
Va manifestar el Sr. Alcalde que tots aquests antecedents fonamentaven el
document que servia de base a la proposta que formulava al Ple de la
Corporació Municipal, que era bàsicament la d'adhesió de l'Ajuntament al
Consorci, sol·licitar a aquest diverses qüestions puntuals en relació a les
inversions previstes d'efectuar a Gandesa i desvincular de l'adhesió el Centre
d'Estudi de la Batalla de l'Ebre.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Fet avinent l'informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció;
De conformitat amb el que estableixen els articles 22.2 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;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: L'adhesió de l'Ajuntament de Gandesa al Consorci Memorial dels
Espais de la Batalla de l'Ebre.
SEGON:
Sotmetre el present acord juntament amb els estatuts del Consorci
a informació pública per un termini de trenta dies,
mitjançant anuncis a
publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al
tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, respectivament, i simultàniament
donar audiència als interessats perquè en el mateix termini puguin presentar
les al·legacions o suggeriments que considerin convenients.
TERCER: Sol·licitar al Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre:
1. La inclusió dels projecte del Centre d'Interpretació de Gandesa en un lloc a
determinar pel mateix Ajuntament, dins del nucli urbà o en el mateix terme
municipal.
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2. Que la inversió del Centre d'Interpretació de Gandesa s'efectuï dins de les
anualitats 2006-2007, dins d'aquesta legislatura, sense que això impliqui la
paralització de cap obra prevista al projecte del Consorci, si no que s'avancin
totes perquè el projecte global finalitzi el més aviat possible.
3. Que es canviï el títol assignat al Centre d'Interpretació de Gandesa de
"Civils sota les bombes" per un altra més adient, a consensuar, sent la
proposta de l'Ajuntament el nom de "Gandesa, punt clau de la Batalla de
l'Ebre".
QUART: Determinar que l'adhesió de l'Ajuntament al Consorci no afecta ni
vincula en cap aspecte el Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre, el qual
continuarà mantenint la seva existència com a associació cultural privada,
sense ànim de lucre, amb seu a Gandesa, i gaudint del ple suport de
l'Ajuntament.
CINQUÈ: Aprovar el document elaborat per l'Alcaldia sobre aquest tema i que
ha fonamentat la seva proposta al Ple de la Corporació Municipal.
SISÈ: Donar trasllat del present acord als interessats per al seu coneixement i
als efectes escaients.
I no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde-President va donar per
finalitzada la sessió a les dues de la tarda de la data al començament
assenyalada, agraint a tots els assistents la seva presència a l'acte.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, vint-i-quatre de març de dos mil cinc.
Vist i plau,
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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