ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER
L'AJUNTAMENT PLE EN DATA 29 DE JULIOL DE 2005.
_______________________________________________________________
A Gandesa, sent tres quarts de nou del vespre del dia 29 de juliol 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. Diego Domènech Escudé.
-Sra. Laura Galano Roqueta.
Va excusar la seva assistència a la sessió, el Regidor Municipal Sr. Carles Luz
Muñoz.
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 d'Hisenda:
1) Aprovació inicial si s'escau, del Pressupost Municipal de l'exercici
2005, Bases d'execució, plantilla orgànica i relació de llocs de treball.
El Sr. Alcalde va exposar que havia elaborat el projecte de Pressupost
Municipal per a l'exercici 2005, lliurat prèviament a tots els Regidors
Municipals, el qual se sotmetia avui a la consideració del Ple per a la seva
aprovació inicial.
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Va dir el Sr. Alcalde que el pressupost ascendia a l'import de 3.111.306,00€,
tant l'estat d'ingressos com de despeses, que era equilibrat i ajustat a les
necessitats que actualment tenia el municipi respecte els serveis i les
infrastructures municipals.
Tot seguit, el Sr. Alcalde va fer una exposició del contingut del pressupost i de
les principals modificacions que aquest presentava respecte el pressupost de
l'exercici anterior.
Va iniciar l'exposició amb el contingut del capítol 1 de despeses, referit a les
despeses de personal. Va dir que s'havia previst crèdit suficient per assignar al
funcionari Sr. Joan Jaén Oliver el mateix complement específic que tenien
assignat la resta de Vigilants Municipals. Va dir que també s'havia previst
crèdit per assignar a la Sra. Mª Cinta Ubalde Salayet, personal laboral, auxiliar
administrativa, una gratificació econòmica de 60,00€/mes, per les tasques
protocol·làries i representatives que efectuava al servei de l'Ajuntament fora de
la jornada laboral.
Va dir el Sr. Alcalde que s'havia previst formalitzar una pòlissa d'assegurança
d'accidents en favor dels membres de la Corporació Municipal. Tanmateix, va
dir que al capítol 1 s'havien previst els costos dels projectes dels Plans
d'Ocupació d'Estiu subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya.
A continuació va entrar a comentar les principals diferències que presentava el
capítol 2 respecte l'any anterior. Va dir que hi havia un increment significatiu de
les despeses de comunicacions telefòniques i de la partida referida a les
despeses per les II Jornades "Dies de Guerra, Diàlegs de Pau". Va dir que
respecte a aquesta partida, hi havia el compromís per part de diferents
administracions, d'atorgament de subvencions econòmiques per a finançar les
despeses de les jornades, com en l'any anterior i que algunes ja estaven
atorgades.
Va dir que també s'havia incrementat la partida del servei de
neteja de les dependències municipals, ja que s'havia previst efectuar un canvi
en la prestació del servei i que aquest l'acabés prestant una empresa externa.
Tot seguit el Sr. Alcalde va comentar el contingut de les partides del capítol 3 i
4 de despeses, referits a despeses financeres i a transferències corrents,
respectivament.
A continuació, el Sr. Alcalde va relacionar les inversions que s'havien inclòs
al capítol VI -Inversions reals- del projecte de Pressupost i en el Pla
d'Inversions, detallant el finançament previst per a cadascuna.
Pel que fa a l'estat d'ingressos, va dir el Sr. Alcalde que hi figuraven els
diferents recursos econòmics a obtenir durant l'exercici,
en base a les
ordenances fiscals aplicables, tranferències corrents i de capital previstes, la
major part consolidades per actes administratius ferms.
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Per altra part, va comentar les novetats que s'havien previst a les bases
d'execució del pressupost i el contingut de la plantilla orgànica municipal.
El Sr. Alcalde va exposar que es tractava d'un pressupost que s'havia de
treballar, però ajustat a la realitat actual, que es podia complir fàcilment i
assolir tots els seus objectius i per aquest motiu, proposava al Ple de la
Corporació Municipal aprovar inicialment el Pressupost Municipal per a
l'exercici 2005, bases d'execució, plantilla orgànica i relació de llocs de treball.
Feta avinent la documentació que integra l'expedient del Pressupost Municipal
per a l'exercici 2005;
Vist l'informe econòmic-financer elaborat per Secretaria-Intervenció, obrant
també a l'expedient;
Vistos els articles 22.2.e) i 75) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, 162 a 171 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, 1 a 33 del Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del títol sisè de la llei anteriorment esmentada i concordants;
Vistos tanmateix, els articles 22.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 127 i 128
del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 283.4 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 a 29 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament del Personal al Servei dels Ens Locals i
disposicions concordants, en relació a la plantilla orgànica i relació de llocs de
treball;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l'abstenció del Grup Municipal CiU:
PRIMER: Aprovar inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici 2005, un
resum del qual, a nivell de capítols, es transcriu a continuació:
Estat d'Ingressos:
Núm. Capítol
Denominació
Import en €
_____________________________________________________________________
I
Impostos directes
419.168,00
II
Impostos indirectes
51.951,00
III
Taxes i altres ingressos
593.285,00
IV
Transferències corrents
575.963,00
V
Ingressos patrimonials
8.581,00
VI
Alienació d'inversions reals
726.214,00
VII
Transferències de capital
736.144,00
IX
Passius financers
0,00
_____________________________________________________________________
SUMA TOTAL:.............................................................................................3.111.306,00
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Estat de Despeses:
Núm. Capítol
Denominació
Import en €
_____________________________________________________________________
I
Despeses de personal
559.036,00
II
Despeses de béns corrents i de serveis
727.028,00
III
Despeses financeres
7.725,00
IV
Transferències corrents
43.038,00
VI
Inversions reals
1.741.309,00
IX
Passius financers
33.170,00
_____________________________________________________________________
SUMA TOTAL:.............................................................................................3.111.306,00

SEGON: Aprovar tanmateix les Bases d'Execució del Pressupost,
fent
constar que contenen 27 apartats, i regulen entre d'altres, les qüestions
següents:
-base 23: Retribucions, indemnitzacions i dietes a percebre els membres
de la Corporació Municipal per dedicació al càrrec:
Retribució de l'Alcaldia per desenvolupar el càrrec amb dedicació parcial:
1. La retribució de l'Alcaldia serà de 1.318,71€ mensuals bruts, per catorze
pagues a l'any, i amb afiliació al Règim General de la Seguretat Social i
subjectes a l'IRPF, de conformitat amb l'acord plenari de data 30 de juny de
2003.
Les retribucions esmentades, que tributaran per l'IRPF, s'actualitzaran cada
any, amb un percentatge equivalent a l'IPC, de conformitat amb l'acord
adoptat per l'Ajuntament Ple, en sessió de data 30 de juny de 2003.
Indemnitzacions a percebre els Regidors Municipals per despeses ocasionades
amb motiu de l'exercici de llur càrrecs:
-Per sortides del municipi de fins a 5 h. de durada: 30,05€
-Per sortides del municipi de més de 5 h. de durada: 60,10€.
Despeses desplaçaments membres de la Corporació Municipal:
-Quilometratge realitzat amb vehicle particular per la gestió d'assumptes
municipals: 0,24€/Km, més despeses d'autopista i de parquing.
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Indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats:
Els membres de la Corporació Municipal que no tinguin ni dedicació parcial ni
exclusiva percebran les indemnitzacions que tot seguit es relacionen per
assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que així mateix s'esmenten:
a) Per assistència a les sessions plenàries:
b) Per assistència a les sessions de la Comissió
de Govern:
c) Per assistència a les sessions de la Mesa
de Contractació:

30,05€
18,03€
18,03€

-base 24: Determinació del saldo de dubtosa cobrabilitat:
El sistema per a determinar la quantificació del saldo de dubtosa cobrabilitat pel
càlcul del romanent de tresoreria, en els termes establerts per la Regla 219.6
de la Instrucció de Comptabilitat per a municipis amb població inferior a 5.000
habitants, i aplicar als drets reconeguts dels capítols I, II i III de l'estat
d'ingressos, és el següent:
Exercici

Percentatge a deduir de l'import íntegre

Actual
Actual-1
Actual-2
Actual-3
Actual-4
Anteriors

0%
15%
30%
60%
85%
100%

-base 25. Amortització acumulada de l'immobilitzat material.
El pla d'amortització de l'immobilitzat material i immaterial de l'Ajuntament, a
comptabilitzar anualment en el Diari General d'Operacions establint-se una
dotació anual al fons d'amortització, es regirà pels criteris següents:
Epígraf

Denominació

202

Construccions

203

Maquinària i instal·lacions

204

Elements de transport

205
206
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Mobiliari
Equips per a procés de
la informació

Percentatge d'amortització
3% anual
10% anual, donant una
vida mitjana de 10 anys
15% anual, donant una
vida mitjana de 7 anys
10% anual, donant una
vida mitjana de 10 anys
25% anual, donant una
vida mitjana de 4 anys

208

Altre immobilitzat material

En funció del bé.

210

Immobilitzat immaterial

1% anual.

-base 26. Pagaments a justificar.
Els pagaments a justificar seran com a màxim d'import 1.803,03€, es regiran
pel que disposen els articles 190 del RDL 2/2004, de 5 de març, 69 a 76 del
Reial Decret 500/90, de 20 d'abril i 79 del Text Refós de la Llei General
Pressupostària.
TERCER:
Aprovar la plantilla orgànica municipal i la relació de llocs de
treball, en els termes següents:
1) FUNCIONARIS DE CARRERA:
Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional:
Subescala: Secretaria-Intervenció.
Nom de la plaça: Secretaria-Intervenció.
Grup: B
Complement de destí: 26
Complement específic: si.
Forma de provisió de la plaça: concurs.
Titular de la plaça: I. Sas Laudo.
Escala d'Administració General:
Subescala auxiliar.
1. Auxiliar Administratiu.
Grup D.
Complement de destí: 18
Complement específic: si.
Forma de provisió de la plaça: oposició.
Titular de la plaça: A. Grau Alcoverro.

2. Auxiliar Administratiu.
Grup D.
Complement de destí: 9
Complement específic: si.
Forma de provisió de la plaça: oposició.
Titular de la plaça: Coberta interinament pel Sr. J. M. Bauló Esquirol.
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Escala d'Administració Especial:
Subescala de Serveis Especials.
1. Vigilant.
Grup E.
Complement de destí: 7
Complement específic: si.
Forma de provisió de la plaça: oposició.
Titular de la plaça: Joan Jaén Oliver.
2: Vigilant (Auxiliar de la Policia Local)
Grup: E.
Complement de Destí: 7
Complement específic: si.
Titular de la plaça: Coberta interinament pel Sr. Marc Arrufat Amades.
3: Vigilant (Auxiliar de la Policia Local)
Grup: E.
Complement de Destí: 7
Complement específic: si.
Titular de la plaça:
Coberta interinament pel Sr. Fernando Monforte Garrido.
4: Vigilant (Auxiliar de la Policia Local)
Grup: E.
Complement de Destí: 7
Complement específic: si.
Titular de la plaça: Coberta interinament pel Sr. Jaume Blanch Llop.

2) PERSONAL LABORAL:
a) personal laboral de caràcter fix:
1. Auxiliar administratiu
Contracte laboral indefinit.
Titular de la plaça: M.C. Ubalde Salayet.
2. Oficial 1ª. Cap de la brigada d'obres.
Contracte laboral indefinit.
Titular de la plaça: J. Sala Alcoverro.
3. Oficial 2ª. Paleta brigada d'obres.
Contracte laboral indefinit.
Titular de la plaça: J. Serres Cugat
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4. Peó brigada d'obres.
Contracte laboral indefinit.
Titular de la plaça: J.A. Aubà Miró.
5. Conductor-operari servei recollida d'escombraries.
Contracte laboral indefinit.
Titular de la plaça: A. Pallarès Busom.
6. Peó. Serveis zona esportiva.
Contracte laboral indefinit.
Titular de la plaça: J. Vandellòs Peña.
7. Servei Biblioteca.
Contracte laboral indefinit.
Titular de la plaça: M. Jornet Niella.
b) personal laboral de caràcter no permanent:
1. Auxiliar administratiu.
Contracte laboral de durada determinada.
Titular: M.C. Labrador Navarro.
2. Operari servei neteja CEIP Gandesa.
Contracte laboral de durada determinada.
Titular: M. A. Hostau Vidal.
3. Operari servei neteja CEIP Gandesa.
Contracte laboral de durada determinada.
Titular: M. Clua Salaet.
4. Servei Emissora de Ràdio Municipal.
Contracte laboral de durada determinada.
Titular: F. Lobo Segura.
5. Operari servei recollida d'escombraries.
Contracte laboral de durada determinada.
Titular: M. Bosch Sastre.
6. Bidell CEIP Puig Cavaller.
Contracte laboral de durada determinada.
Titular: S. Costa Damián.
7. Oficial 2ª Brigada d'Obres.
Contracte laboral durada determinada.
Titular: A. Esteve Fuster.
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8. Oficial 2ª Brigada d'Obres.
Contracte laboral durada determinada.
Titular: M. Aubà Ferrer.
9. Oficial 2ª Brigada d'obres, electricista.
Contracte laboral durada determinada.
Titular: X. Gil Panisello.
10. Oficial 3ª. Brigada d'Obres.
Contracte laboral de durada determinada.
Titular: Josep A. Folqué Blanch.
11. Oficial 3ª. Brigada d'obres.
Contracte laboral de durada determinada.
Titular: Josep Solé Giral.
12. Informador Oficina de Turisme.
Contracte laboral durada determinada.
Titular: F. Buenafuente Castro.
13. Socorrista-Monitor de natació.
Contracte laboral durada determinada.
Titular. J. Folqué Galano.
QUART:
1) Assignar al funcionari municipal, Vigilant, Sr. Joan Jaén Oliver, un
complement específic mensual de 218,85€/mes, a fi d'equipar les seves
retribucions complementàries amb les assignades a la resta de Vigilants
Municipals.
2) Assignar a la Sra. Maria Cinta Ubalde Salayet, personal laboral fix, auxiliar
administrativa, una gratificació econòmica mensual de 60,05€ per les tasques
d'atenció protocol·lària i representativa que efectua al servei de l'Ajuntament
fora de la jornada laboral habitual i en dies festius.
3) Determinar que l'adequació de les retribucions esmentades, s'efectuarà
amb efectes del dia 1 de gener de 2005 i es realitza a l'empara del que
estableixen els articles 19.4 i 21.3 de la Llei 2/2004, de 27 de desembre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2005.
CINQUÈ: Sotmetre l'expedient del Pressupost Municipal, Bases d'Execució,
plantilla orgànica i relació de llocs de treball a exposició pública durant un
termini de quinze dies, a efectes d'examen i de reclamacions.
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SISÈ: Determinar que un cop transcorregut el termini d'exposició pública de
l'expedient, si no s'ha presentat cap tipus de reclamació, l'acord d'aprovació
inicial esdevindrà definitiu sense més tràmit.
SETÈ: Un cop esdevingui aprovat amb caràcter definitiu, trametre còpia de
l'expedient del Pressupost Municipal per a l'exercici 2005, a la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre i a la Delegació
Provincial d'Hisenda, respectivament,
i publicar al Butlletí Oficial de la
Província un resum del pressupost a nivell de capítols.
VUITÈ: Trametre a la Subdelegació del Govern i a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat, respectivament, còpia de la plantilla orgànica i relació
de llocs de treball, i publicar-ne un resum al Butlletí Oficial de la Província.
2) Donar compte de l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de
crèdit 4/2004, que afecta al Pressupost Municipal del mateix exercici,
prorrogat.
A continuació, la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal, atenent a
les instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va informar que l'expedient de
modificació de crèdit núm. 4/2004,
aprovat inicialment per acord de
l'Ajuntament Ple de data 2 de maig de 2005, s'havia sotmès a exposició
pública durant un termini de quinze dies mitjançant sengles edictes publicats al
Butlletí Oficial de la Província núm. 111, de data 14.05.2005 i al tauler
d'anuncis de la Casa Consistorial, respectivament, no havent-se presentat cap
tipus d'al·legació.
Va informar la funcionària, que de conformitat amb allò que preveu l'article
177.2 en relació amb el 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, 38
del Decret 500/90, de 20 d'abril i disposicions concordants, així com el mateix
acord plenari de data 2 de maig de 2005, l'expedient referenciat havia
esdevingut aprovat amb caràcter definitiu.
L'Ajuntament Ple se'n va donar per assabentat.
3) Aprovació inicial si s'escau, de l'expedient de modificació de crèdit
5/2004, que afecta el Pressupost Municipal del mateix exercici.
El Sr. Alcalde va exposar que s'havien d'assumir determinades obligacions per
a les qual no hi havia consignació pressupostària suficient i que afectaven a
despeses corrents,
transferències de capital i a inversions reals,
respectivament. Va dir que per aquest motiu proposava al Ple de la Corporació
Municipal aprovar un 5è. expedient de modificació de crèdit, que afectaria al
Pressupost Municipal vigent, prorrogat fins a l'entrada en vigor del nou
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Pressupost de 2005,
que ascendia a l'import de 21.257,00€ i que es
finançaria conjuntament amb nous o majors ingressos sobre els totals previstos
al Pressupost i amb baixes de crèdits d'altres partides del pressupost no
compromeses.
Fet avinent l'informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció,
l'expedient;

obrant a

Vistos els articles 177 en relació amb el 169 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, 21 i 34 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, així
com d'altres disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/04,
que afecta al Pressupost Municipal del mateix exercici prorrogat fins l'entrada
en vigor del nou Pressupost de l'any 2005,
ascendeix a l'import de
21.257,00€, es finança conjuntament amb majors o nous ingressos sobre els
totals previstos al pressupost i amb baixes de crèdit d'altres partides del
pressupost municipal no compromeses, un resum del qual es transcriu a
continuació:
PARTIDES A SUPLEMENTAR O HABILITAR:
Núm. Partida
Denominació
Import.
_____________________________________________________________________
210.00/4.3
Conservació de vies públiques, enllumenat i altres infrastru. 4.000,00€
210.02/4.5
Reparació manteniment infrastruc. Polisportiu Municipal
2.000,00€
213.00/4.3
Reparació manteniment maquinària, instal·lacions i utillatges 1.500,00€
480.00/4.6
Atencions benèfiques i assistencials diverses
500,00€
622.02/4.5
Construcció i equipament Biblioteca Central Comarcal
13.257,00€
_____________________________________________________________________
SUMA............................................................................................................21.257,00€
TOTAL A SUPLEMENTAR O HABILITAR:................................................21.257,00€

FINANÇAMENT:
a) Amb majors o nous ingressos sobre els totals previstos al Pressupost
Municipal:
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Núm. Partida
Denominació
Import.
_____________________________________________________________________
130.00

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
17.753,00€
(Compensació bonificacions IAE cooperatives
exercicis 2001 i 2002)
TOTAL a).......................................................................................................17.753,00€
b)
Amb baixes de crèdit d'altres partides del Pressupost Municipal no
compromeses:
Núm. Partida
Denominació
Import.
_____________________________________________________________________

226.060/4.5

Organització d'activitats socio-culturals i esportives

3.504,00€

Total b)...........................................................................................................3.504,00€
TOTAL FINANÇAMENT (A+B)................................................................... 21.257,00€

SEGON: Sotmetre l'expedient de modificació de crèdit aprovat a informació
pública per un termini de quinze dies, a efectes d'examen i de reclamacions.
TERCER: Determinar que un cop transcorregut el termini d'informació pública,
si no s'ha presentat cap reclamació, l'acord d'aprovació de l'expedient de
referència esdevindrà definitiu sense ulterior tràmit.
QUART: Un cop esdevingui aprovat amb caràcter definitiu, trametre una
còpia de l'expedient aprovat a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat a les Terres de l'Ebre i a la Delegació Provincial d'Hisenda,
respectivament, i publicar-ne un resum al Butlletí Oficial de la Província a nivell
de capítols.
4) Aprovació si s'escau, del Calendari de Pagament dels Tributs
Municipals en voluntària per l'exercici 2005.
Vista la proposta tramesa per BASE-Gestió d'Ingressos Locals, de Calendari
de Pagament dels Tributs Municipals en voluntària per l'exercici 2005, la gestió
recaptatòria dels quals s'ha delegat en el seu favor;
Feta avinent la proposta de l'Alcaldia sobre el mateix assumpte, referent a
establir els mateixos períodes que l'any anterior;
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
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L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el calendari de pagament de tributs municipals en voluntària
per l'exercici 2005, la gestió recaptatòria dels quals s'ha delegat a BASE,
Gestió d'Ingressos Locals de la Diputació, en els termes que tot seguit es
transcriuen:
-Impost sobre vehicles de tracció mecànica: Del 31.03.2005 al 31.05.2005
-Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana:

Del 29.04.2005 al

29.06.2005.
-Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica:
29.06.2005.

Del 29.04.2005 al

-Taxa Municipal per la conservació de camins: Del 30.06.2005 al 31.08.2005.
-Impost sobre Activitats Econòmiques: Del 29.07.2005 al 30.09.2005.
-Taxes Municipals agrupades: Del 29.07.2005 al 30.09.2005.
SEGON: Ratificar les actuacions fins ara realitzades per l'Alcaldia sobre aquest
assumpte.
TERCER: Donar trasllat del present acord a BASE Gestió d'Ingressos Locals
de la Diputació de Tarragona, per al seu coneixement i als efectes escaients.
5) Donar compte de l'aprovació definitiva de la modificació de diverses
ordenances fiscals municipals.
A continuació, la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal va
informar que l'acord de l'Ajuntament Ple de data 2 de maig de 2005,
d'aprovació provisional de la modificació de diverses ordenances fiscals
municipals, s'havia sotmès a exposició pública per un termini de trenta dies,
mitjançant sengles anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona núm. 109, de data 12.05.2005 i al tauler d'anuncis de la Casa
Consistorial, respectivament.
Va informar que no s'havia presentat cap tipus de reclamació i que l'acord
d'aprovació provisional havia esdevingut definitiu, publicant-se el text íntegre
de les modificacions aprovades en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona núm. 139, de data 17.06.2005, a partir de la qual havien entrat en
vigor, aplicant-se amb efectes d'aquella mateixa data, a excepció de les
modificacions que afectaven a les ordenances fiscals núms. 10, 11, 12 i 24,
que s'aplicarien amb efectes de l'1 de gener de 2005, tal com s'establia a
l'acord plenari de 2.05.2005.

13

L'Ajuntament Ple va donar-se'n per assabentat.
6) Aprovació si s'escau, de les factures 53/05 i 54/05 aportades per la
Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació núm. 4.
Vistes les factures que tot seguit es relacionen, emeses per la Junta de
Compensació de la Unitat d'Actuació núm. 4 de les Normes Subsidiàries de
Planejament de Gandesa a l'Ajuntament,
per la part proporcional de
despeses que ha de suportar l'Administració Municipal, com a propietària de
finques ubicades dins la UA-4, inclosa la procedent de cessió obligatòria del
10 per 100 de l'aprofitament mig, en els termes previstos al projecte de
reparcel.lació aprovat;
-Factura núm. 53/05, de data 15.07.05, d'import 5.940,23€
-Factura núm. 54/05, de data 15.07.05, d'import

2.005,59€

Fets avinents els justificats annexes a les factures aportades,
de suport a l'emissió de les factures presentades;

que serveixen

De conformitat amb els estatuts i bases d'actuació que regeixen el
funcionament de la Junta de Compensació esmentada;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar les factures de referència.
SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 6.60.600.01/5.1
(PT04) del Pressupost Municipal vigent.
TERCER: Incorporar una certificació del present acord al corresponent
expedient administratiu.
Assumptes de Governació:
7) Aprovació si s'escau, del conveni de col.laboració tramès pel Consell
Comarcal de la Terra Alta, per al finançament de l'actuació "Adquisició de
maquinària de suport als serveis municipals", inclosa en el PUOSC
Comarcal 2005.
El Consell Comarcal de la Terra Alta té inclosa en el Pla Únic d'Obres i Serveis
de Catalunya de l'any 2005 l'actuació nomenada "Adquisició de maquinària de
suport als serveis municipals", amb un pressupost de 411.992,88€ i una
subvenció de 344.718,00€ (actuació núm. PG-2005/836), segons resolució del
Conseller de Governació, GAP/554/2005, de 28 de febrer.
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L'actuació preveu entre d'altres, el subministrament al municipi de Gandesa
d'un tractor amb pala i cabina, amb un cost de 34.188,00€, una subvenció del
PUOSC Comarcal de 28.483,17€ i una aportació municipal de 5.704,83€.
Per regular el finançament, gestió i execució de l'actuació descrita, el Consell
Comarcal ha tramès a l'Ajuntament una proposta de conveni de col.laboració, a
l'empara del que preveuen els articles 25 i 26 del Decret Legislatiu 4/2003, de
4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Organització
Comarcal de Catalunya, la qual obra a l'expedient.
Atès que en el Pressupost Municipal per a l'exercici 2005 hi ha el crèdit
necessari per assumir el cost de la part no subvencionada de l'actuació abans
esmentada;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Delegar en el Consell Comarcal de la Terra Alta l'adjudicació, gestió i
execució de l'actuació "Adquisició de maquinària de suport als serveis
municipals", núm. 2005/836-PG, pel que fa al lot corresponent a l'Ajuntament,
que és un tractor amb pala i cabina.
SEGON: Establir un conveni de col.laboració amb el Consell Comarcal de la
Terra Alta, per
regular el finançament,
gestió i execució de l'actuació
descrita, la part dispositiva del qual, es transcriu a continuació:
"Clàusules:
Primera: El finançament del cost d'execució d'aquesta actuació es produirà de la manera següent,
desprèn de l'acord d'adjudicació del subministrament de data 30 de maig de 2005:
-Pressupost general:
-Subvenció PUOSC Comarcal:
-Aportació Corporació:

segons es

411.992,88€
344.718,00€
67.274,88€

Part específica de l'Ajuntament de Gandesa:
-Definició màquina: Tractor amb pala i cabina.
-Cost màquina:
34.188,00€
-Subvenció PUOSC Comarcal:
28.483,17€
-Aportació Ajuntament:
5.704,83€
Segona: L'Ajuntament es compromet a fer efectiu al Consell Comarcal l'import corresponent a la part no
subvencionada, en el moment en què es demani el pagament de la maquinària per part del subministrador.
A tal fi, l'Ajuntament ha d'aprovar el pagament de l'import no subvencionat de l'actuació, per tal que, quan el
Consell Comarcal li comuniqui, pugui procedir en el termini previst en aquest conveni, a l'ingrés al Consell Comarca
de la quantitat que li correspongui abonar.
Tercera: El Consell Comarcal rebrà, per delegació del municipi beneficiat, l'actuació objecte del present conveni, i
acte seguit l'entregarà a l'Ajuntament, qui es responsabilitzarà de la maquinària des d'aquell moment.
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Quarta: En cas d'incompliment per part de l'Ajuntament, de l'obligació assumida de pagament, el Consell Comarcal
queda autoritzat per fer el pagament de la quantitat esmentada, de qualsevol altra quantitat que per qualsevol
concepte, rebi en nom de l'Ajuntament.
Cinquena: Aquesta maquinària, que forma part del PUOSC del Consell Comarcal, restarà al servei benefici de la
comarca i/o del Consell Comarcal en cas que així fos necessari.
Sisena: L'Ajuntament es compromet, així mateix, a mantenir el distintiu que s'incorpora a la màquina relatiu al
PUOSC del Consell Comarcal.
Setena: Per a qualsevol divergència en la interpretació i aplicació del contingut del present conveni, ambdues parts
es sotmeten expressament a la Jurisdicció dels Tribunals de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa de Catalunya.

TERCER: Aplicar la despesa derivada del cost de l'actuació no subvencionat
pel Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya,
i que
ascendeix a 5.704,83, amb càrrec a la partida núm. 6.62.623.04/5.1 del
Pressupost Municipal vigent.
QUART: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l'executivitat del present acord, i especialment per la signatura del conveni de
co.laboració aprovat.
CINQUÈ: Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal de la Terra
Alta, per al seu coneixement i als efectes escaients.
8) Aprovació definitiva si s'escau, del plec de clàusules econòmicoadminsitratives que ha de regir l'alienació de 24 parcel·les de propietat
municipal a la urb. Povet de la Plana i de la convocatòria de subhasta
pública.
L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada en data 2 de febrer de 2005,
va adoptar l'acord d'incoar el corresponent expedient administratiu per alienar
mitjançant subhasta pública 24 parcel·les de propietat municipal emplaçades a
la urbanització Povet de la Plana, amb una superfície total de 9.750,95 m2 i
una valoració global de 707.821,46€ (a raó de 72,59€/m2, sense IVA) i que
van quedar desertes per manca de licitadors en la primera convocatòria de
subhasta efectuada per l'Ajuntament després de l'obtenció de l'informe
favorable emès al respecte en data 26 de maig de 2003 per la Direcció
General d'Administració Local.
A la mateixa sessió, l'Ajuntament va acordar aprovar el plec de clàusules
econòmico-administratives que ha de regir la convocatòria de subhasta pública
per l'alienació de les 24 parcel·les esmentades i sotmetre'l a informació
pública per un termini de 20 dies, a efectes d'examen i de reclamacions, en
compliment del que determinen els articles 277.1 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, en relació amb el 42 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre,
pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.
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Una còpia de l'expedient es va trametre al Departament de Governació de la
Generalitat a fi que emetés l'informe previ a l'alienació projectada, fent constar
que es tractava de la resta de parcel·les que van quedar desertes en la
primera subhasta convocada per l'Ajuntament.
L'informe del Departament de Governació es va rebre en data 23 de juny de
2005 i és de caràcter favorable sempre que s'acompleixin els preceptes legals i
reglamentaris en vigor i que el producte de l'alienació es destini a les finalitats
previstes per la normativa urbanística vigent.
L'alienació de les 24 parcel·les està prevista en el Pressupost Municipal per a
l'exercici 2005.
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per SecretariaIntervenció;
Vistos els articles 22.2p) i 47.2m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, 79 i 80 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, 209 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, 40 i
següents del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
del Patrimoni dels Ens Locals, 112 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament de Béns dels Ens Locals i concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l'abstenció del Regidor Sr. Ramón Lluís
Vidal (Grup Mpal. APG-IPE-FIC) i del Grup Municipal CiU:
PRIMER:
Aprovar definitivament
el plec de clàusules econòmicoadministatives que ha de regir l'alienació mitjançant subhasta pública de 24
parcel·les de propietat municipal de la Urbanització Povet de la Plana, de
Gandesa, el qual es transcriu íntegre a continuació:
PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES QUE REGIRAN L'ALIENACIÓ,
MITJANTÇANT SUBHASTA PÚBLICA DE 24 PARCEL.LES DE PROPIETAT MUNICIPAL DE
LA URBANITZACIÓ POVET DE LA PLANA DE GANDESA.
____________________________________________________________________________
Primera: Objecte del contracte.
Constitueix l'objecte del contracte l'alienació mitjançant subhasta pública de vint-i-quatre (24)
parcel·les, propietat de l'Ajuntament de Gandesa,
emplaçades a la zona d'urbanització del
Povet de la Plana, amb una superfície total de 9.750,95 m2 i una valoració global de
707.821,46€, inscrites en el Registre de la Propietat de Gandesa, classificades a l'Inventari de
Béns Municipals com a béns patrimonials, en els termes establerts a l'article 8è. del Decret
336/1988, de 17 d'octubre, i destinades a la construcció d'habitatges de residència habitual.
Les parcel·les objecte de subhasta són les següents:
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Parcel·les objecte d'alienació:
-Parcel·la núm. 3, de 416,75 m2. de superfície, carrer ú, s/núm., limita per la dreta entrant
amb el c. Povet de la Plana, per l'esquerra amb la parcel·la 2 i al fons amb la parcel·la 4.
Títol: Escriptura de segregació a favor de l'Ajuntament de Gandesa, atorgada en data
20.12.2002 davant l'Il.lma. Notària de Gandesa Sra. Maria Isabel Merino Cubells.
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, Finca núm. 5.850, Tomo 668, Llibre
69, Foli 173.
-Parcel·la núm. 4, de 400,00 m2. de superfície, c. Povet de la Plana, s/núm., limita per la dreta
entrant amb la parcel·la 5, per l'esquerra amb les parcel·les 2 i 3, i al fons amb la parcel·la 16.
Títol: Escriptura de segregació a favor de l'Ajuntament de Gandesa, atorgada en data
20.12.2002 davant l'Il.lma. Notària de Gandesa Sra. Maria Isabel Merino Cubells.
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, Finca núm. 5.851, Tomo 668, Llibre
69, Foli 176.
-Parcel·la núm. 5, de 400,00 m2. de superfície, c. Povet de la Plana, s/núm. , limita per la
dreta entrant amb la parcel·la 6, per l'esquerra amb la parcel·la 4 i al fons amb la parcel·la 17.
Títol: Escriptura de segregació a favor de l'Ajuntament de Gandesa, atorgada en data
20.12.2002 davant l'Il.lma. Notària de Gandesa Sra. Maria Isabel Merino Cubells.
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, Finca núm. 5.852, Tomo 668, Llibre
69, Foli 179.
-Parcel·la núm. 6, de 400,00 m2. de superfície, c. Povet de la Plana, s/núm., limita per la
dreta entrant amb la parcel·la 7, per l'esquerra amb la parcel·la 5 i al fons amb la parcel·la 18.
Títol: Escriptura de segregació a favor de l'Ajuntament de Gandesa, atorgada en data
20.12.2002 davant l'Il.lma. Notària de Gandesa Sra. Maria Isabel Merino Cubells.
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, Finca núm. 5.853, Tomo 668, Llibre
69, Foli 182.
-Parcel·la núm. 7, de 400,00 m2. de superfície, c. Povet de la Plana, s/núm., limita per la
dreta entrant amb la parcel·la 8, per l'esquerra amb la parcel·la 6 i al fons amb la parcel·la 19.
Títol: Escriptura de segregació a favor de l'Ajuntament de Gandesa, atorgada en data
20.12.2002 davant l'Il.lma. Notària de Gandesa Sra. Maria Isabel Merino Cubells.
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, Finca núm. 5.854, Tomo 668, Llibre
69, Foli 185.
-Parcel·la núm. 8, de 400,00 m2. de superfície, c. Povet de la Plana, s/núm., limita per la
dreta entrant amb la parcel·la 9, per l'esquerra amb la parcel·la 7 i al fons amb la parcel·la 20.
Títol: Escriptura de segregació a favor de l'Ajuntament de Gandesa, atorgada en data
20.12.2002 davant l'Il.lma. Notària de Gandesa Sra. Maria Isabel Merino Cubells.
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, Finca núm. 5.855, Tomo 668, Llibre
69, Foli 188.
-Parcel·la núm. 9, de 400,00 m2. de superfície, c. Povet de la Plana, s/núm., limita per la
dreta entrant amb carrer tres, per l'esquerra amb la parcel·la 8 i al fons amb la parcel·la 21.
Títol: Escriptura de segregació a favor de l'Ajuntament de Gandesa, atorgada en data
20.12.2002 davant l'Il.lma. Notària de Gandesa Sra. Maria Isabel Merino Cubells.
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, Finca núm. 5.856, Tomo 668, Llibre
69, Foli 191.
-Parcel·la núm. 10, de 400,00 m2. de superfície, c. Povet de la Plana, s/núm., limita per la
dreta entrant amb la parcel·la 11, per l'esquerra amb el carrer tres i al fons amb la parcel·la 22.
Títol: Escriptura de segregació a favor de l'Ajuntament de Gandesa, atorgada en data
20.12.2002 davant l'Il.lma. Notària de Gandesa Sra. Maria Isabel Merino Cubells.
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, Finca núm. 5.857, Tomo 668, Llibre
69, Foli 194.
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-Parcel·la núm. 11, de 400,00 m2. de superfície, c. Povet de la Plana, s/núm., limita per la
dreta entrant amb la parcel·la 12, per l'esquerra amb la parcel·la 10 i al fons amb la parcel·la 23.
Títol: Escriptura de segregació a favor de l'Ajuntament de Gandesa, atorgada en data
20.12.2002 davant l'Il.lma. Notària de Gandesa Sra. Maria Isabel Merino Cubells.
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, Finca núm. 5.858, Tomo 668, Llibre
69, Foli 197.
-Parcel·la núm. 12, de 400,00 m2. de superfície, limita per la dreta entrant amb la parcel·la 13,
per l'esquerra amb la parcel·la 11 i al fons amb la parcel·la 24.
Títol: Escriptura de segregació a favor de l'Ajuntament de Gandesa, atorgada en data
20.12.2002 davant l'Il.lma. Notària de Gandesa Sra. Maria Isabel Merino Cubells.
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, Finca núm. 5.859, Tomo 668, Llibre
69, Foli 200.
-Parcel·la núm. 13, de 400,00 m2. de superfície, c. Povet de la Plana, s/núm., limita per la
dreta entrant amb la parcel·la 14, per l'esquerra amb la parcel·la 12 i al fons amb la parcel·la 25.
Títol: Escriptura de segregació a favor de l'Ajuntament de Gandesa, atorgada en data
20.12.2002 davant l'Il.lma. Notària de Gandesa Sra. Maria Isabel Merino Cubells.
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, Finca núm. 5.860, Tomo 668, Llibre
69, Foli 203.
-Parcel·la núm. 14, de 403,02 m2. de superfície, c. Povet de la Plana, s/núm., limita per la
dreta entrant amb la parcel·la 15, per l'esquerra amb la parcel·la 13 i al fons amb la parcel·la
26.
Títol: Escriptura de segregació a favor de l'Ajuntament de Gandesa, atorgada en data
20.12.2002 davant l'Il.lma. Notària de Gandesa Sra. Maria Isabel Merino Cubells.
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, Finca núm. 5.861, Tomo 668, Llibre
69, Foli 206.
-Parcel·la núm. 15, de 404,93 m2. de superfície, c. Povet de la Plana, s/núm. limita per la
dreta entrant amb carrer cinc, per l'esquerra amb la parcel·la 14 i al fons amb la parcel·la 27.
Títol: Escriptura de segregació a favor de l'Ajuntament de Gandesa, atorgada en data
20.12.2002 davant l'Il.lma. Notària de Gandesa Sra. Maria Isabel Merino Cubells.
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, Finca núm. 5.862, Tomo 668, Llibre
69, Foli 209.
-Parcel·la núm. 17, de 400,00 m2. de superfície, carrer dos, s/núm., limita per la dreta entrant
amb la parcel·la 16, per l'esquerra amb la parcel·la 18 i al fons amb la parcel·la 5.
Títol: Escriptura de segregació a favor de l'Ajuntament de Gandesa, atorgada en data
20.12.2002 davant l'Il.lma. Notària de Gandesa Sra. Maria Isabel Merino Cubells.
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, Finca núm. 5.864, Tomo 668, Llibre
69, Foli 215.
-Parcel·la núm. 18, de 400,00 m2. de superfície, carrer dos, s/núm., limita per la dreta entrant
amb la parcel·la 17, per l'esquerra amb la parcel·la 19 i al fons amb la parcel·la 6.
Títol: Escriptura de segregació a favor de l'Ajuntament de Gandesa, atorgada en data
20.12.2002 davant l'Il.lma. Notària de Gandesa Sra. Maria Isabel Merino Cubells.
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, Finca núm. 5.865, Tomo 668, Llibre
69, Foli 218.
-Parcel·la núm. 19, de 400,00 m2. de superfície, carrer dos, s/núm., limita per la dreta
entrant amb la parcel·la 18, per l'esquerra amb la parcel·la 20 i al fons amb la parcel·la 7.
Títol: Escriptura de segregació a favor de l'Ajuntament de Gandesa, atorgada en data
20.12.2002 davant l'Il.lma. Notària de Gandesa Sra. Maria Isabel Merino Cubells.
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, Finca núm. 5.866, Tomo 668, Llibre
69, Foli 221.
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-Parcel·la núm. 20, de 400,00 m2. de superfície, carrer dos, s/núm., limita per la dreta
entrant amb la parcel·la 19, per l'esquerra amb la parcel·la 21 i al fons amb la parcel·la 8.
Títol: Escriptura de segregació a favor de l'Ajuntament de Gandesa, atorgada en data
20.12.2002 davant l'Il.lma. Notària de Gandesa Sra. Maria Isabel Merino Cubells.
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, Finca núm. 5.867, Tomo 668, Llibre
69, Foli 224.
-Parcel·la núm. 24, de 400,00 m2. de superfície, carrer dos, s/núm., limita per la dreta
entrant amb la parcel·la 23, per l'esquerra amb la parcel·la 25 i al fons amb la parcel·la 12.
Títol: Escriptura de segregació a favor de l'Ajuntament de Gandesa, atorgada en data
20.12.2002 davant l'Il.lma. Notària de Gandesa Sra. Maria Isabel Merino Cubells.
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, Finca núm. 5.871, Tomo 673, Llibre
70, Foli 10.
-Parcel·la núm. 25, de 400,00 m2. de superfície, carrer dos, s/núm., limita per la dreta entrant
amb la parcel·la 24, per l'esquerra amb la parcel·la 26 i al fons amb la parcel·la 13.
Títol: Escriptura de segregació a favor de l'Ajuntament de Gandesa, atorgada en data
20.12.2002 davant l'Il.lma. Notària de Gandesa Sra. Maria Isabel Merino Cubells.
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, Finca núm. 5.872, Tomo 673, Llibre
70, Foli 13.
-Parcel·la núm. 26, de 407,50 m2. de superfície, carrer dos, s/núm., limita per la dreta
entrant amb la parcel·la 25, per l'esquerra amb la parcel·la 27 i al fons amb la parcel·la 14.
Títol: Escriptura de segregació a favor de l'Ajuntament de Gandesa, atorgada en data
20.12.2002 davant l'Il.lma. Notària de Gandesa Sra. Maria Isabel Merino Cubells.
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, Finca núm. 5.873, Tomo 673, Llibre
70, Foli 16.
-Parcel·la núm. 30, de 500,00 m2. de superfície, carrer dos, s/núm., limita per la dreta
entrant amb carrer tres, per l'esquerra amb la parcel·la 29 i al fons amb
Ajuntament de Gandesa.
Títol: Escriptura de segregació a favor de l'Ajuntament de Gandesa, atorgada en data
20.12.2002 davant l'Il.lma. Notària de Gandesa Sra. Maria Isabel Merino Cubells.
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, Finca núm. 5.877, Tomo 673, Llibre
70, Foli 28.
-Parcel·la núm. 32, de 400,00 m2. de superfície, carrer dos, s/núm., limita per la dreta entrant
amb la parcel·la 33, per l'esquerra amb la parcel·la 31 i al fons amb Ajuntament de Gandesa.
Títol: Escriptura de segregació a favor de l'Ajuntament de Gandesa, atorgada en data
20.12.2002 davant l'Il.lma. Notària de Gandesa Sra. Maria Isabel Merino Cubells.
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, Finca núm. 5.879, Tomo 673, Llibre
70, Foli 34.
-Parcel·la núm. 33, de 400,00 m2. de superfície, carrer dos, s/núm., limita per la dreta entrant
amb la parcel·la 34, per l'esquerra amb la parcel·la 32 i al fons amb Ajuntament de Gandesa.
Títol: Escriptura de segregació a favor de l'Ajuntament de Gandesa, atorgada en data
20.12.2002 davant l'Il.lma. Notària de Gandesa Sra. Maria Isabel Merino Cubells.
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, Finca núm. 5.880, Tomo 673, Llibre
70, Foli 37.
-Parcel·la núm. 36, de 418,75 m2. de superfície, carrer dos, s/núm., limita per la dreta entrant
amb carrer cinc, per l'esquerra amb la parcel·la 35 i al fons amb Ajuntament de Gandesa.
Títol: Escriptura de segregació a favor de l'Ajuntament de Gandesa, atorgada en data
20.12.2002 davant l'Il.lma. Notària de Gandesa Sra. Maria Isabel Merino Cubells.
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Gandesa, Finca núm. 5.883, Tomo 673, Llibre
70, Foli 46.
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Segona: Tipus de licitació:
El tipus de licitació de cadascuna de les parcel·les objecte de subhasta és el que es relaciona a
continuació, millorable a l'alça:
-Parcel·la núm. 3, Import 30.251,88€
-Parcel·la núm. 4, Import 29.036,00€
-Parcel·la núm. 5, Import 29.036,00€
-Parcel·la núm. 6, Import 29.036,00€
-Parcel·la núm. 7, Import 29.036,00€
-Parcel·la núm. 8, Import 29.036,00€
-Parcel·la núm. 9, Import 29.036,00€
-Parcel·la núm. 10, Import 29.036,00€
-Parcel·la núm. 11, Import 29.036,00€
-Parcel·la núm. 12, Import 29.036,00€
-Parcel·la núm. 13, Import 29.036,00€
-Parcel·la núm. 14, Import 29.255,22€
-Parcel·la núm. 15, Import 29.393,87€
-Parcel·la núm. 17, Import 29.036,00€
-Parcel·la núm. 18, Import 29.036,00€
-Parcel·la núm. 19, Import 29.036,00€
-Parcel·la núm. 20, Import 29.036,00€
-Parcel·la núm. 24, Import 29.036,00€
-Parcel·la núm. 25, Import 29.036,00€
-Parcel·la núm. 26, Import 29.580,43€
-Parcel·la núm. 30, Import 36.295,00€
-Parcel·la núm. 32, Import 29.036,00€
-Parcel·la núm. 33, Import 29.036,00€
-Parcel·la núm. 36, Import 30.397,06€
Tercera: Garanties:
1. La garantia provisional s'estableix en 589,85€
2. La garantia definitiva serà l'import equivalent al 4 per 100 de l'import de l'adjudicació i es
farà efectiva en el termini màxim de vint (20) dies, després d'haver rebut la notificació de
l'adjudicació definitiva.
3. La garantia provisional constituïda serà retornada als adjudicataris una vegada constituïda la
definitiva.
4. Als licitadors que no resultin adjudicataris, se'ls hi retornarà la garantia provisional, a partir
de la data de l'acord plenari d'adjudicació definitiva dels béns subhastats.
5. L'incompliment per part dels adjudicataris, de les condicions establertes en aquest plec,
respecte la constitució de la garantia definitiva, del pagament del preu de l'adjudicació o de la
formalització del corresponent contracte de compra-venda,
comportarà la pèrdua de
l'adjudicació i de les garanties dipositades, ja siguin provisionals o definitives.
Quarta. Ús de les parcel·les.
De conformitat amb el que preveu l'article 66.3d) 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, es determina
que les parcel·les objecte de subhasta es destinaran a la construcció d'habitatge propi, per a
domicili habitual i permanent.
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Cinquena: Qualificació urbanística de les parcel·les.
Segons les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa, les parcel·les tenen la
classificació de sòl urbà i estan ubicades en zona d'ordenació en edificació aïllada.
Les condicions urbanístiques de les parcel·les són les següents:
-Únicament s'admet un habitatge per parcel·la. No es podran efectuar en cap cas subdivisions
ni agrupacions de les parcel·les objecte de subhasta.
-L'ocupació màxima serà del 30 per 100 en edificació principal i del 5 per 100 en edificació
auxiliar.
En planta segona sols es permet una ocupació del 50 per 100 de la superfície
màxima permesa en planta baixa.
-Separacions als límits de la parcel·la: Les separacions mínimes a carrer o particions seran de
3 metres, tant per l'edificació principal com per a l'edificació auxiliar.
-Alçada reguladora màxima: El nombre màxim de plantes serà de planta baixa més dues en
alçada (PB+2P). L'alçada màxima serà de 10,50 m. a comptar des del paviment de la planta
baixa fins el començament del ràfec de la coberta. L'alçada màxima de l'edificació auxiliar serà
de 4 metres.
-Planta soterrani: La planta soterrani és permesa en una ocupació igual a la de la planta baixa.
-Sostre edificable: El sostre edificable màxim es determina aplicant una edificabilitat neta de
0,75 m2 sostre/ m2 sòl per a l'edificació principal i 0,05 m2 sostre/ m2 sòl per a l'edificació
auxiliar o secundària.
-Garatges: Superfície útil mínima 14 m2. Les dimensions mínimes de la plaça seran de 2,50 m
i 4,80 m d'amplada i llargada, respectivament. Disposaran d'una ventilació per comunicació
directa amb l'exterior. L'amplada mínima d'accés serà de 2,70 m. Les rampes tindran una
pendent màxima del 16 per 100, que es reduirà al 4 per 100 als darrers 3 m. immediats a la
sortida de l'espai privat.
-Usos: Habitatge unifamiliar aïllat.
Sisena:

Despeses d'urbanització de la zona Povet de la Plana.

Les despeses d'urbanització dels carrers 1, 2, 3, i 5 del Povet de la Plana, aniran a càrrec de
l'Ajuntament.
Es dotarà la zona de xarxa de clavegueram, enllumenat públic, abastament d'aigua, xarxa de
gas i telèfon i pavimentació de vials.
Les actuacions estan previstes al projecte d'urbanització aprovat definitivament per acord de la
Comissió de Govern de data 22 de febrer de 2001 i tramès posteriorment a la Comissió
Provincial d'Urbanisme, la qual se'n va donar per assabentada en sessió de data 13 de juny de
2001. El projecte s'ha dividit en 5 separates per facilitar el finançament i execució de l'actuació
que s'hi descriu.
Tanmateix, l'Ajuntament es farà càrrec de les despeses originades per la retirada de la línia
elèctrica de mitja tensió existent a la zona.
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Setena: Requisits per a concórrer a la subhasta.
1. Estar empadronat al municipi de Gandesa.
Per acreditar els anys de residència, els interessats hauran d'aportar el corresponent certificat
d'empadronament facilitat per l'Ajuntament.
2. No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies d'incapacitat o d'incompatibilitat previstes
a l'article 20 i següents 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.
3. Tenir plena capacitat jurídica i d'obrar per a atorgar el corresponent contracte de compravenda i posterior elevació a escriptura pública.
4. Destinar l'habitatge a construir, a domicili habitual i permanent, durant un període mínim de
deu (10) anys.
5. Aportar un document d'acceptació plena del
subhasta.

plec de clàusules que regeix la present

Vuitena:
Normes que regiran l'adjudicació dels contractes de compra-venda de les
parcel·les objecte de subhasta.
1. Només es podrà optar a l'adjudicació d'una sola parcel·la per unitat familiar.
El concepte d'unitat familiar vindrà determinat per les dades que consten al Padró Municipal
d'Habitants en la data de convocatòria de la subhasta, respecte la inscripció dels membres de
la unitat familiar en qüestió.
S'entén per unitat familiar el grup de convivència resident en un mateix domicili.
2. Dins del termini dels tres (3) anys següents a la data de formalització del contracte de
compra-venda, l'adjudicatari haurà de presentar a l'Ajuntament el projecte i la sol·licitud
d'atorgament de llicència urbanística per a construir l'habitatge a la parcel·la adjudicada, amb
plena subjecció a l'establert a les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa.
3. Les obres de construcció de l'habitatge, com a vivenda habitual, hauran de finalitzar dins
del termini establert a les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa, i en cap cas,
incloses les possibles pròrrogues que es puguin atorgar, el termini per a finalitzar les obres no
sobrepassarà els tres (3) anys a comptar a partir de la data d'atorgament de la corresponent
llicència urbanística.
Novena: Pagament del preu.
1. L'adjudicatari ingressarà a l'Ajuntament, el preu d'adjudicació de la parcel·la mitjançant
transferència de fons al compte corrent que designarà l'Administració Municipal.
2. Aquest ingrés s'efectuarà un cop efectuada la notificació de l'adjudicació definitiva. La data
límit per a efectuar-lo serà la de deu (10) dies naturals abans a la data assenyalada pel mateix
Ajuntament per a formalitzar el contracte de compra-venda mitjançant escriptura pública
atorgada davant el Notari designat per la Corporació.
3. La data fixada per la formalitzar l'escriptura de compra-venda i la data límit per a efectuar el
pagament serà notificat per l'Ajuntament a cadascun dels adjudicataris.
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4. Si l'adjudicatari no efectua el pagament dins el termini esmentat, l'Ajuntament anul·larà
l'adjudicació definitiva, amb la pèrdua de la garantia que passarà al Pressupost Ordinari de la
Corporació.
Desena:

Formalització del contracte mitjançant escriptura pública i inscripció registral.

1. La formalització del contracte de compra-venda s'efectuarà en escriptura pública.
2. L'Ajuntament transmetrà la titularitat de les parcel·les adjudicades davant del Notari
designat per la Corporació i vetllarà perquè es realitzin totes les actuacions necessàries per a
la seva inscripció registral en el Registre de la Propietat.
3. L'Ajuntament realitzarà les gestions necessàries perquè la transmissió es pugui fer efectiva
davant la Notaria designada dins del termini dels tres (3) mesos següents a la data
d'adjudicació de la parcel·la.
Onzena: Despeses a càrrec de l'adjudicatari.
Totes les despeses i impostos derivats de la transmissió aniran a càrrec de la part compradora,
inclosos l'Impost sobre el Valor Afegit, les despeses de formalització de l'escriptura pública de
compra-venda i de la inscripció en el Registre de la Propietat.
Dotzena: Limitacions en la transmissió de les parcel·les adjudicades.
1. Les parcel·les adjudicades no podran ser objecte d'alienació ni de canvi de titularitat per
alteració de domini fins que no hagi transcorregut un termini mínim de deu (10) anys, a comptar
a partir de la data d'atorgament del contracte de compra-venda.
2. Aquesta limitació no s'aplicarà quan la transmissió es produeixi per "mortis causa".
3. L'Ajuntament, mitjançant acord de la Corporació Municipal, podrà autoritzar la transmissió
de les parcel·les, a petició dels seus titulars,
quan es constati l'existència de causes
excepcionals, que en qualsevol cas s'hauran de valorar prèvia justificació i acreditació
documental (canvi de residència per raons de treball, etc, )
Tretzena: Dret de retracte.
En tots els contractes de compra-venda atorgats, l'Ajuntament tindrà un dret de retracte sobre
les parcel·les adjudicades en cas que l'adjudicatari incompleixi les condicions establertes en el
present plec de clàusules.
En aquest supòsit l'Ajuntament podrà recuperar les parcel·les adjudicades, abonant a
l'adjudicatari el vuitanta per cent (80 per 100) del preu de l'adjudicació i del valor de la
construcció, si aquesta existís.
Catorzena: Presentació de proposicions.
1. Cada licitador només podrà presentar una proposició.
2. En la proposició, es consignarà el preu ofertat per cadascuna de les 24 parcel·les objecte
de subhasta, prenent com a referència el tipus de licitació de cadascuna.
3. En un sol document es licitarà per la totalitat de les parcel·les (24), però només es podrà
ser adjudicatari d'una d'elles.
4. En cas que en una de les parcel·les no es consigni el preu ofertat, s'entendrà que aquest és
l'equivalent al tipus de licitació.
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Quinzena: Lloc, horari i termini de presentació de les proposicions.
1. Les proposicions es presentaran a les dependències del Registre General de l'Ajuntament,
plaça Espanya, 1, de Gandesa, on s'estendrà el rebut corresponent.
2 L'horari de presentació de proposicions serà de 9:00 a 15:00 hores, de dilluns a divendres.
3. El termini de presentació de proposicions serà de vint-i-sis (26) naturals, comptats partir de
la data següent a la publicació de l'anunci de convocatòria de subhasta en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Si el darrer dia del termini es dissabte o festiu es traslladarà al
primer dia feiner següent.
Setzena: Documentació a presentar els licitadors:
Els licitadors hauran de presentar dos (2) sobres, amb la documentació següent:
Sobre núm. 1, Documentació, que contindrà la següent:
a) Fotocòpia autenticada del Document Nacional d'Identitat.
b) Declaració jurada de no trobar-se incurs en cap de les circumstàncies d'incapacitat i
d'incompatibilitat previstes a l'article 20è. del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
c) Document acreditatiu d'haver dipositat la garantia provisional.
d) Declaració del nombre de membres que composen la unitat familiar.
e) Documentació d'acceptació plena del plec de clàusules econòmico-administratives que
regeix la subhasta.
f) En cas d'actuar en nom d'una altra persona, còpia autenticada de l'escriptura de poder.
g) Certificat de residència de la persona que signa la proposició.
h) Certificat de convivència de la unitat familiar.
Sobre núm. 2. Proposta econòmica, que s'ajustarà al model següent:
"En/Na......................................................,
major
d'edat,
amb
domicili
al
c.............................................., núm. ........., de............................, CP.............., en nom propi (o
en representació de................................., com ho acredita per.....................................),
assabentat de la convocatòria de subhasta de l'Ajuntament de Gandesa anunciada en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm.............., del dia.............. i en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm............., del dia................, hi pren part, comprometent-se
a adquirir una (1) de les vint-i-quatre (24) parcel·les objecte de subhasta pel preu que oferta a
continuació:
____________________________________________________________________________
Núm. de parcel·la
Tipus de licitació
Preu ofertat (amb lletres
i números)
____________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6

__________
__________
__________
__________
__________
__________

_________________€
_________________€
_________________€
_________________€
_________________€
_________________€

( Fins a 24)
____________________________________________________________________________
Manifesta que accepta íntegrament el plec de clàusules econòmico administratives que
regeixen la subhasta, i que manté l'oferta per un termini de tres mesos.
(Lloc, data i signatura).
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Dissetena: Qualificació de la documentació general.
Finalitzat el termini de presentació de proposicions, la Mesa de Contractació procedirà a la
qualificació de la documentació general presentada pels licitadors en el sobre núm. 1.
Si la Mesa de Contractació observés defectes formals en la documentació presentada, podrà
concedir, si ho estima convenient, un termini no superior a tres (3) dies per tal que el licitador
ho subsani.
Si la documentació contingués defectes substancials o deficiències materials no subsanables,
es rebutjarà la proposició.
Divuitena: Obertura de proposicions.
La Mesa de Contractació, en acte públic, celebrat el cinquè dia hàbil següent a l'obertura del
sobre núm. 1 de la documentació, a les 13 hores, en el Saló de Sessions de la Casa
Consistorial, donarà compte del resultat de la qualificació de la documentació general
presentada pels licitadors en el sobre núm. 1, indicant els licitadors exclosos i les causes
d'exclusió. Els assistents podran formular les observacions que considerin pertinents, que es
recolliran en l'acta.
A continuació, el Sr. President de la Mesa de Contractació, procedirà a l'obertura dels sobres
núm. 2 i donarà lectura de les proposicions econòmiques formulades.
Dinovena: Proposta d'adjudicació.
1. La Mesa de Contractació efectuarà la proposta d'adjudicació de les parcel·les en favor dels
licitadors que hagin presentat les propostes econòmiques més avantatjoses per a l'Ajuntament,
i considerant que cada licitador només podrà ser adjudicatari d'una parcel·la.
2. Si un mateix licitador resulta ser el que efectua millor oferta econòmica en més d'una
parcel·la, la Mesa de Contractació efectuarà la proposta d'adjudicació en el sentit d'adjudicar-li
únicament aquella parcel·la per la qual efectua la proposta econòmica més avantatjosa per a
l'Ajuntament.
3. En cas que per una mateixa parcel·la hi hagi més d'un licitador per la qual n'ofereixen idèntic
preu, es dirimirà la qüestió per sorteig en la mateixa sessió pública.
4. La proposta d'adjudicació feta per la Mesa de Contractació, no crea cap dret a favor de
l'adjudicatari provisional davant l'Administració.
Vintena: Adjudicació definitiva.
La Mesa de Contractació elevarà l'expedient a l'òrgan municipal competent per a l'adjudicació
definitiva.
L'adjudicació, que serà motivada, s'haurà d'ajustar a la proposta, llevat que aquesta s'hagués
fet amb infracció de l'ordenament jurídic.
La competència per efectuar l'adjudicació definitiva de les parcel·les correspondrà al Ple de la
Corporació Municipal, mitjançant acord adoptat en sessió ordinària o extraordinària.
Vint-i-unena: Naturalesa del contracte.
El contractes que regulen el present plec de clàusules tindran naturalesa privada i es regiran:
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-En relació amb la seva preparació, competència, i adjudicació pel Reial Decret Legislatiu
2/2000, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
-Respecte als seus efectes i extinció, pels preceptes establerts al Codi Civil.
Vint-i-dosena: Règim Jurídic.
En tot el que no estigui previst en el present plec de clàusules regiran les normes de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, d'aprovació del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals,
el Reial Decret Legislatiu 2/2000, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques i la Llei 2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme i altres disposicions
concordants.
Vint-i-tresena: Exposició del Plec de condicions:
Aquest plec de condicions, aprovat inicialment per l'Ajuntament Ple en sessió de data 3 de
març de 2005, s'ha sotmès a exposició pública durant un termini de vint (20) dies, mitjançant
edictes publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4369, de 22.4.2005 i en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 87 de data 16.4.2005, respectivament.

SEGON: Disposar la publicació íntegre del plec de clàusules aprovat en el
Butlletí Oficial de la Província i un extracte en el Diari Oficial de la Generalitat,
amb indicació dels recursos que s'hi poden interposar.
TERCER: Convocar subhasta pública per alienar les 24 parcel·les descrites,
destinades a l'edificació de vivendes d'ús propi i per residència habitual.
TERCER: Destinar el producte de l'alienació al finançament de les inversions
previstes al Pla d'Inversions del Pressupost Municipal de l'exercici 2005, en els
termes que consten al mateix pla.
9) Ratificació si s'escau, de la resolució de l'Alcaldia de data 30.03.2005,
sobre sol·licitud de subvenció a la Direcció General d'Energia, Mines i
Seguretat Industrial, d'inclusió d'una inversió en el PERC-2005.
El Sr. Alcalde va exposar que raons d'urgència i en ús de les facultats
atribuïdes per l'article 21.1k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, en data 30 de març de 2005, havia dictat la resolució
que literalment transcrita, diu el següent:
"RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA:
L'Ajuntament va formalitzar un conveni de col.laboració amb l'Institut Català de la Vinya i el Vi i
l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries per la posada en marxa, desenvolupament i
dinamització de la Unitat Experimental de la Terra Alta, ubicada al TM de Gandesa, polígon 5,
parcel·la 238, Partida Prats, amb una superfície de 7,0919 Ha. de superfície.
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En aquest sentit, va impulsar un projecte d'electrificació de la finca esmentada. Segons el
pressupost facilitat al seu dia per l'empresa subministradora,
l'actuació ascendeix a l'import
de 78.131,57€, apart l'IVA.
Per facilitar el finançament d'aquesta actuació, l'Ajuntament va sol·licitar a la Direcció General
d'Energia i Mines un ajut econòmic de 62.505,26€, a l'empara de la convocatòria del PERC2004. La petició no poder ser subvencionada per haver-se exhaurit els fons destinats al
programa esmentada, segons comunicació de la Subdirecció General d'Energia de data 23 de
novembre de 2004.
Amb la finalitat de reduir el cost de l'actuació, l'Ajuntament ha sol·licitat un pressupost a una
empresa especialitzada per instal·lar pannells solars amb acumuladors i convertidors de 12 v a
220 v amb carregador, inclòs un grup electrogen automàtic. Aquesta actuació ascendeix a
l'import de 19.628,42€, apart l'IVA, i és sensiblement inferior a la prevista inicialment
d'electrificació de la finca.
Aquesta inversió es considera econòmicament més viable i per tant, executable a curt termini.
L'Ajuntament s'ha assentat de l'Ordre TRI/69/2005, de 17 de febrer, publicada al DOGC 4332,
de 28.2.2005, per la qual s'aproven les bases reguladores per subvencionar l'execució d'obres
d'instal·lació per al subministrament d'energia elèctrica en el medi rural en el Pla d'Electrificació
Rural de Catalunya i s'obre la convocatòria per a l'any 2005 (PERC-2005) (Codi d'ajut Z05)
Considerant que l'actuació que ha previst realitzar l'Ajuntament reuneix els requisits exigits a la
convocatòria abans esmentada a fi d'optar als ajuts que s'hi estableixen;
En ús de les facultats atribuïdes per l'article 21.1k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local;
RESOLC:
PRIMER: Aprovar el projecte d"Instal·lació de pannells solars amb acumuladors i convertidors
de 12 V a 220 V amb carregador inclòs grup electrogen automàtic,
que té un cost de
19.628,42€ més IVA.
SEGON:
Sol·licitar a la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial,
subvenció de 9.814,21€ per finançar parcialment l'actuació descrita.
TERCER: Aprovar el pla de finançament de la inversió esmentada en els termes següents:
-Pressupost total de l'actuació: 19.628,42€ (més IVA)
22.768,97€
Finançament:
-Subvenció PERC-2005:
-Aportació IRTA:
-Aportació Ajuntament:
-Total projecte:

9.814,21€
9.954,76€
3.000,00€
22.768,97€

Ho mana i signa l'Alcalde-President, a Gandesa, a trenta de març de dos mil cinc".
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El Sr. Alcalde va sol·licitar al Ple de la Corporació Municipal que ratifiqués la
resolució anteriorment transcrita, i que de l'acord se'n donés trasllat a la
Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial,
per al seu
coneixement i als efectes escaients.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Ratificar íntegrament la resolució transcrita anteriorment.
SEGON: Donar trasllat del present acord a la Direcció General d'Energia,
Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat, per al seu coneixement i als
efectes escaients.
10) Ratificació si s'escau, de la resolució de l'Alcaldia de data 30.03.2005,
sobre sol·licitud de subvenció a la Direcció General d'Energia, Mines i
Seguretat Industrial, d'inclusió d'una inversió en el PLEGAC-2005.
El Sr. Alcalde va exposar que raons d'urgència i en ús de les facultats
atribuïdes per l'article 21.1k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, en data 30 de març de 2005, havia dictat la resolució
que literalment transcrita, diu el següent:
RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA:
"L'Ajuntament vol continuar amb el projecte de gasificació del municipi. En aquest sentit, des
de fa més de 4 anys, s'han anat efectuant obres d'instal·lació per al subministrament de gas en
diverses vies públiques de la població.
Per altra part, s'ha previst la instal·lació del dipòsit de GLP en una finca de titularitat municipal,
emplaçada al Polígon Industrial la Plana.
Enguany s'han previst efectuar les obres de formació de rases per la instal·lació de canonades
de gas liquat a l'av. Catalunya, 1ª i 2ª fase i a la zona de la Urbanització Povet de la Plana,
respectivament, ampliant d'aquesta forma la xarxa actualment existent i amb l'objectiu
d'aconseguir la completa extensió de la gasificació del municipi en un termini temps breu.
El cost de l'actuació prevista de realitzar enguany ascendeix a l'import de 24.816,62€, segons
memòria tècnica valorada redactada pel Tècnic Municipal.
L'Ajuntament s'ha assabentat de l'Ordre TRI/70/2005, de 16 de febrer, publicada al DOGC
núm. 4.332, de 28.02.2005, per la qual s'aproven les bases per subvencionar l'execució
d'obres d'instal·lació per al subministrament de gas en el medi rural dins del Pla per a la
completa extensió de la gasificació de Catalunya i s'obre la convocatòria per a l'any 2005
(PLEGAC-20005)/Codi d'ajut Z-16.
Considerant que l'actuació que ha previst realitzar l'Ajuntament reuneix els requisits establerts a
la convocatòria esmentada per ser subvencionable;
En ús de les atribucions que em confereix l'article 21.1k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local;
RESOLC:
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PRIMER: Aprovar la memòria tècnica valorada de les obres de Formació de rases per
subministrament de gas a Gandesa, que afecta les vies públiques de l'av. Catalunya i la
urbanització Povet de la Plana, redactada pel Tècnic Municipal i amb un pressupost de
contracta de 24.816,62€.
SEGON: Sol·licitar a la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, un ajut
econòmic per import de 10.696,82€ per a finançar parcialment l'actuació abans descrita.
TERCER: Amb aquesta finalitat trametre a la Direcció General tota la documentació que
exigeixen les bases de la convocatòria.
Ho mana i signa l'Alcalde-President, a Gandesa, a trenta de març de dos mil cinc".

El Sr. Alcalde va sol·licitar al Ple de la Corporació Municipal que ratifiqués la
resolució anteriorment transcrita, i que de l'acord se'n donés trasllat a la
Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial,
per al seu
coneixement i als efectes escaients.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Ratificar íntegrament la resolució transcrita anteriorment.
SEGON: Donar trasllat del present acord a la Direcció General d'Energia,
Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat, per al seu coneixement i als
efectes escaients.
Assumptes diversos:
11) Festes Locals
De conformitat amb el que estableix l'article 46 del Reial Decret 2001/1983, de
28 de juliol, l'Ajuntament ha de proposar al Departament de Treball de la
Generalitat les dues festes locals per a l'any 2006.
De conformitat amb la tradició del municipi;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Proposar les festes locals següents:
-Dilluns 4 de setembre de 2006
-Dimarts 5 de setembre de 2006.
SEGON: Donar trasllat del present acord al Departament de Treball, per al
seu coneixement i efectes escaients.
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I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió a un quart d'onze 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-nou de juliol de dos mil cinc.
Vist i plau,
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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