ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA PER
L'AJUNTAMENT PLE EN DATA 26 DE JULIOL DE 2006.
A Gandesa, sent les dotze del migdia del dia 26 de juliol de 2006, 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. 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. Diego Domènech Escudé.
Van excusar la seva assistència a la sessió els Regidors Municipals que tot
seguit es relacionen:
-Sr. Manel Vidal Salvadó.
-Sr. Carles Luz Muñoz.
-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 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
necessitat d'aprovar en el seu cas, abans del dia 27.07.2006, un conveni
tramès pel Departament de Cultura de la Generalitat, pel finançament de les
obres de l'Arxiu Comarcal, a ubicar a Gandesa, a fi de donar compliment al
calendari establert pel mateix Departament dins del programa d'inversions
d'aquesta tipologia a realitzar en els pròxims mesos.
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L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Ratificar la urgència de la sessió plenària i continuar amb el desenvolupament
dels assumptes inclosos a l'ordre del dia.
2) Aprovació si s'escau, del conveni de col.laboració a establir entre el
Departament de Cultural de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de
Gandesa, pel finançament de les obres de construcció de l'Arxiu
Comarcal de la Terra Alta.
El Departament de Cultura de la Generalitat ha elaborat un pla d'arxius
comarcals per dotar totes les comarques d'un equipament que faci les funcions
d'arxiu comarcal, a l'empara del que estableix la Llei 10/2001, d'Arxius i
Documents.
L'Ajuntament de Gandesa, cap de la comarca de la Terra Alta, està interessat
en tenir al municipi l'Arxiu Comarcal,
per tractar-se d'una inversió molt
important per a Gandesa i per a la comarca en general, tant en l'àmbit cultural
com en la creació de serveis d'interès social general.
En aquest sentit, el Ple de la Corporació Municipal en sessió de data
31.08.2005 va acordar ubicar l'Arxiu Comarcal en la parcel·la d'equipaments
de la Urbanització de Povet de la Plana, en un solar ubicat al c. Doctor Ferran,
cantonada amb carrer 13, de 1.425,00 m2 de superfície. A la mateixa sessió
es va aprovar un Pla Especial de la zona per a regular les condicions
urbanístiques d'edificació de l'Arxiu. Per altra part, en sessió de data
11.05.2005 es va acordar sol·licitar al Departament de Cultura una subvenció
econòmica per a les despeses de redacció del projecte de la inversió a
efectuar.
Per al finançament de la inversió descrita, el Departament de Cultura ha
tramès una proposta de conveni a formalitzar amb l'Ajuntament, que obra a
l'expedient.
Donada lectura a la proposta de referència;
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Atès que l'article 66 .3n) 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 d'activitats i instal·lacions
culturals, entre d'altres;
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L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el conveni de col.laboració a establir entre el Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Gandesa, pel
finançament de les obres de construcció de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta,
la part dispositiva del qual es transcriu íntegra a continuació:
PACTES:
Primer.- l’Ajuntament de Gandesa sol·licitarà a l’ICF un préstec per l’import
màxim del projecte de construcció de l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta de
1.720.000 € (un milió set-cents vint mil euros) IVA inclòs. Les característiques i
les condicions del préstec seran les que s’indiquen en l’annex del present
conveni.
Segon.- El Departament de Cultura, per tal de fer possible la construcció de
l’arxiu d’acord amb el plec de condicions tècniques, signarà un informe
d’elegibilitat i viabilitat tècnica del projecte adreçat a l’ICF, per tal que aquesta
entitat concedeixi a l’Ajuntament de Gandesa el préstec sol·licitat.
Tercer.- L’Ajuntament de Gandesa subscriurà amb l’ICF tots els documents
necessaris per a la formalització del préstec descrit en el pacte primer.
Quart.- El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya atorga una
subvenció directa a favor de l’Ajuntament de Gandesa per l’import de
2.063.631,48 € (dos milions seixanta tres mil sis-cents trenta un euros amb
quaranta vuit cèntims) que inclou les amortitzacions del principal esmentat en el
pacte primer, així com les comissions, interessos, interessos de demora i
qualsevol altra quantitat derivada del préstec concedit per l’ICF a l’Ajuntament
de Gandesa. Aquestes quantitats es pagaran directament a l’ICF, a la qual
cosa, l’Ajuntament de Gandesa dóna la seva conformitat.
Cinquè.- L’Ajuntament de Gandesa es compromet a executar les obres amb
estricte subjecció al projecte presentat. Previ a l’endegament dels processos de
contractació per a l’execució de les obres, les parts implicades aprovaran un
programa d’execució que contemplarà la verificació i control de l’execució de
les obres i la validació de les liquidacions econòmiques, tenint en compte que la
Subdirecció General d’Arxius participarà com a part interessada en l’adjudicació
del procés de contractació. No es podrà introduir cap variació en el projecte
d’obres aprovat sense l’autorització prèvia per escrit de la Subdirecció General
d’Arxius.
En el supòsit que calgui modificar el contracte d’obres i aquesta modificació
superi l’import màxim del préstec, el Departament de Cultura i l’Ajuntament de
Gandesa podran signar una addenda a aquest conveni per a acordar la forma i
condicions de pagament de dita modificació contractual.
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Sisè.- Un cop finalitzada l’obra, l’Ajuntament de Gandesa trametrà a la
Subdirecció General d’Arxius de la Direcció General del Patrimoni Cultural
l’acta de la recepció provisional de les obres. També li trametrà un exemplar en
suport paper i un altre en suport digital del projecte executiu i també un
exemplar en suport paper i un en suport digital del projecte definitiu “plànols as
built” en finalitzar l’obra. Així mateix lliurarà a la Subdirecció General d’Arxius
un conjunt de 6 fotografies i 6 diapositives diferents de l’arxiu un cop acabat i
equipat (mobiliari, equipament informàtic, fons, ...). Les fotografies seran en
color i de 18 x 24. Aquest material fotogràfic podrà ser utilitzat pel Departament
de Cultura en les seves exposicions i publicacions sempre i quan es respectin
els drets de propietat intel·lectual dels autors de les fotografies.
Setè.- El préstec serà abonat a l’Ajuntament de Gandesa per l’ICF a la
presentació de certificacions totals o parcials d’obra executada d’acord amb els
terminis que preveu el punt 10 de l’annex. Les certificacions d’obra seran
conformades pel Departament de Cultura .
Vuitè.- 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 Subdirecció General d’Arxius de la Direcció General
de Patrimoni Cultural.
Novè.- L’Ajuntament de Gandesa es compromet a presentar un qualsevol
documentació o justificació que li sol·licitin el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya, la Sindicatura de Comptes i altres organismes de control
competents d’acord amb la normativa aplicable en relació amb l’execució del
projecte subvencionat. La Subdirecció General d’Arxius farà el seguiment i el
control de les obres, sense que això suposi l’assumpció de cap tipus de
responsabilitat derivada de la seva execució.
Desè.- 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 participació del
Departament de Cultura en l’execució de les obres. La col·locació del mateix
s’ajustarà a les bases d’execució d’aquest Programa. Igualment, un cop
acabada l’obra i al costat de l’entrada principal de l’arxiu l’Ajuntament de
Gandesa col·locarà la placa normalitzada de la Xarxa d’Arxius Comarcals on
consti el nom de l’ Arxiu Comarcal de la Terra Alta.
L’Ajuntament de Gandesa es compromet a mantenir l’immoble, la construcció
del qual se subvenciona, com a seu de l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta durant
un període mínim de 99 anys. També es compromet a fer constar dita
circumstància, així com l’import de la subvenció concedida, en la corresponent
escriptura de declaració d’obra nova i a inscriure aquests aspectes en el
registre de la propietat corresponent.
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Onzè.- Les dues institucions signants d’aquest conveni, a més d’altres que
puguin intervenir en la gestió de l’arxiu un cop aquest entri en funcionament,
signaran un conveni de col·laboració que determinarà les responsabilitats a
assumir per cadascuna de les parts.
Dotzè.- 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 DE CONDICIONS ECONÒMIQUES DEL PRÉSTEC
1. Inversió: Construcció, mobiliari i equipament de l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta a
Gandesa
2. Import: 1.720.000 Euros
3. Garanties: Consignacions pressupostàries del Departament de Cultura durant un
període de 10 anys.Aquestes consignacions hauran de cobrir les obligacions que per
amortitzacions del principal, interessos, interessos de demora, despeses d’execució i
qualsevol altra quantitat es derivin dels préstecs atorgats per l’Institut Català de
Finances.
4. Tipus d’interès i venciments: EURIBOR anual + 0,50%
5. Interès de demora: Dos punts percentuals per sobre del tipus d’interès vigent del
préstec en el moment de l’incompliment
6. Termini: 10 anys
7. Amortitzacions: per anualitats vençudes. Les anualitats del préstec s’adaptaran a les
previsions de pagament de les aportacions plurianuals del Departament de Cultura
aprovades pel Governen data 26/07/2005
8. Comissions:
•
•

D’estudi : 0,10% sobre l’import sol·licitat o l’import que correspongui si el
préstec és aprovat per una quantia inferior a la sol·licitada.
D’obertura: 0,10% del nominal del préstec

9. Desemborsament del préstec: Un cop aprovades per la Subdirecció General d’Arxius
de la Direcció General del Patrimoni Cultural les corresponents certificacions d’obra.
10. Terminis de desemborsament::
2006:
2007:

870.000 €
850.000 €

11. Acceptació de l’operació i de les seves condicions: Per escrit, en el termini d’un
mes a partir de la data de la notificació de l’aprovació del préstec.
12. Formalització: mitjançant fedatari públic
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SEGON: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
signar en representació de l'Ajuntament, el conveni aprovat.
TERCER: Donar trasllat del present acord al Departament de Cultura de la
Generalitat, per al seu coneixement i als efectes corresponents.
3) Aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària celebrada per
l'Ajuntament Ple en data 16 de març de 2006.
Feta avinent l'acta de la sessió ordinària celebrada per l'Ajuntament Ple en data
16 de març de 2006;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l'acta de la sessió plenària de referència, sense esmenes de cap
tipus.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió a tres quarts d'una del migdia 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-sis de juliol de dos mil sis.
Vist i plau,
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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