Acta Ple 14/2019

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
L’AJUNTAMENT EN DATA 3 DE DESEMBRE DE 2019.

PEL

PLE

DE

A Gandesa, sent les 21:30 h del dia 3 de desembre de 2019, a la Sala de
Sessions de la Casa Consistorial, es reuneixen els membres de la Corporació
Municipal que es relacionen a continuació, convocats prèviament pel Sr.
Alcalde-President, a fi de celebrar sessió plenària de caràcter ordinari.

-President: Sr. Carles Luz Muñoz, Alcalde.

Regidors:
-Sr. Joan Manel Martínez Amposta (Junts)
-Sr. Pedro Jaime Royo Pedrola (Junts)
-Sra. Sandra Mañà Hostau (Junts)
-Sr. José Antonio Isern Delgado (Junts)
-Sr. Joan Pallés Solé (ApG-ERC-AM)
-Sra. Estela del Rosario Calaf (ApG-ERC-AM)

-Secretària: Sra. Yolanda Sas Laudo, Secretària-Interventora de l’Ajuntament.

-Varen excusar la seva assistència:
-Sr. Miquel Aubà Fleix (ApG-ERC-AM)
-Sr. Carlos Pablo Ruiz Félez (PP)
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Les Regidores Sres. Raquel Estrada Juancomartí (Junts) i Assumpció Colom
Mestre (ApG-ERC-AM), es varen incorporar a la sessió més tard.
El Sr. Alcalde, desprès de comprovar l'existència del quòrum necessari,
disposa el començament 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 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels Ens Locals i disposicions concordants, es transcriuen a
continuació els acords plenaris adoptats.
Assumptes de caràcter general:
1)

Aprovació si s’escau, de les actes de les sessions plenàries
celebrades en dates 15/10/2019,
21/10/2019 i 6/11/2019,
respectivament.
Acta sessió extraordinària 11-bis/2019, de 15 d’octubre de 2019.

Feta avinent
l’acta de la sessió extraordinària celebrada pel Ple de
l’Ajuntament en data 15 d’octubre de 2019;
Per Secretaria es va exposar que s’havien detectat unes errades en la
transcripció de l’acta:
-On consta: Acta Ple 11/2019
-Ha de constar: Acta Ple 11-bis/2019
-D’altra part,
el Regidor Sr. Pedro Jaime Royo Pedrola (Junts) havia de
constar a la relació dels Regidors assistents en lloc de la Regidora Sra. Sandra
Mañà Hostau (Junts), la qual havia excusat la seva assistència.
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió extraordinària celebrada pel Ple de l’Ajuntament en
data 15 d’octubre de 2019, amb les esmenes abans transcrites.
Acta sessió pública 12/2019, de 21 d’octubre de 2019.
Feta avinent l’acta de la sessió pública celebrada pel Ple de l’Ajuntament en
data 21 d’octubre de 2019;
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L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió pública celebrada pel Ple de l’Ajuntament en data
21 d’octubre de 2019, sense esmenes de cap tipus.
Acta sessió pública 13/2019, de 6 de novembre de 2019.
Feta avinent l’acta de la sessió pública celebrada pel Ple de l’Ajuntament en
data 6 de novembre de 2019;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió pública celebrada pel Ple de l’Ajuntament en data 6
de novembre de 2019, sense esmenes de cap tipus.
Donar compte de la correspondència d’interès municipal.
En aquest moment de la sessió, quan són les 21:45 h s’incorpora la Regidora
Municipal Sra. Assumpció Colom Mestre (ApG-ERC-AM).
A continuació, la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal, atenent a
les instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d’un recull de la
correspondència d’interès municipal rebuda darrerament, segons el detall
següent:
a) Escrit del Ministeri d’Hisenda rebut en data 18/09/2019, comunicant que
s’havia designat l’Ajuntament de Riudoms com a representant dels municipis de
fins a 20.000 habitants en els Consells Territorials de la Propietat Immobiliària i
dels de Calafell i Salou dels de més de 20.000 habitants.
b) Escrit de Creu Roja Gandesa-Móra d’Ebre-Ascó rebut en data 28/10/2019,
comunicant que renuncien a l’ús del local cedit al seu dia per l’Ajuntament, a
l’av. Joan Perucho, 3, de Gandesa ja que volen centralitzar tot el material i
vehicles a la seu de Móra d’Ebre.
c) Escrit de la Subdelegació del Govern a Tarragona, rebut en data
12/09/2019, referent a la revisió del Pla Municipal d’Emergència Nuclear
(PAMEN) del Pla d’Emergència Nuclear Exterior a la Central Nuclear d’Ascó.
d) Escrit del Síndic de Greuges de Catalunya, rebut en data 21/11/2019,
sobre elaboració i tramesa d’un informe sobre les deficiències en matèria
d’energia nuclear, presentat al Parlament de Catalunya.
e) Escrit de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, referent a un acord adoptat pel
seu Ple en data 16/10/2019, d’aprovació d’una moció de suport a la Festa dels
Bous.
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f) Escrit del Ministeri d’Hisenda, rebut en data 28/11/2019, referent a la
Liquidació definitiva de la Participació de les Entitats Locals en Tributs de
l’Estat de l’exercici 2017, la qual dóna un saldo positiu a favor de l’Ajuntament
d’import 2.889,58€.
g) Escrit de l’Ajuntament de Vall-de-roures, rebut en data 29/11/2019,
informant de l’entrada en funcionament de l’Oficina de Turisme Municipal.
h) Escrit de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, rebut en data
2/12/2019, comunicant que ha aprovat la Declaració “Acción Local por el
Clima”.
El Ple de l’Ajuntament va donar-se’n per assabentat.
3) Donar compte de les disposicions normatives d’interès general.
A continuació, la Secretaria de la Corporació, atenent a les instruccions
facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d’un recull de les disposicions
normatives d’interès general publicades darrerament en els butlletins oficials.
El Ple de l’Ajuntament va donar-se’n per assabentat.
4) Donar compte
Presidència.

de

les

resolucions

dictades

per

l’Alcaldia-

En compliment del que estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/&1986, de
28 de novembre, el Sr. Alcalde-President va disposar que per Secretaria es
donés compte de les resolucions que havia dictat l’Alcaldia des de la data de
celebració de la darrera sessió plenària ordinària fins avui, segons la relació
següent:
Núm.
Resolució
188/2019

Data

Contingut

19/09/2019

189/2019

19/09/2019

190/2019

23/09/2019

191/2019

24/09/2019

Expedició al Sr. Josep Meix Fuster, d’una targeta
d’aparcament individual de vehicles per a persones
amb disminució, modalitat de titular no conductor,
registrada amb el núm. 043
Expedició al Sr. Mariano Mulet Sanmartín, d’una
targeta d’aparcament individual de vehicles per a
persones amb disminució, en la modalitat de titular
conductor, registrada amb el núm. 044
Delegació de les funcions d’Alcaldia,
per raó
d’absència, en favor del 2n Tinent d’Alcalde, Sr.
Joan Manel Martínez Amposta, del 24 al 27 de
setembre de 2019
Adjudicació del contracte d’execució de l’obra
“Actuacions de gestió forestal sostenible a la Forest
CUP 26 Comuns, TM de Gandesa; Obertura de
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192/2019

24/09/2019

193/2019

24/09/2019

194/2019

30/09/2019

195/2019

30/09/2019

196/2019

30/09/2019

197/2019

30/09/2019

198/2019

30/09/2019

199/2019

30/09/2019

200/2019

30/09/2019

201/2019

30/09/2019

202/2019

30/09/2019

203/2019

30/09/2019

204/2019

03/10/2019
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dues
pistes
de
desembosc
al
paratge
d’Entrebarrancs (Annex 3), a l’empresa contractista
“Gil Forestal, SL”, per l’import de 7.623,00€, IVA
inclòs.
Adjudicació del contracte d’execució de l’obra
“Actuacions de gestió forestal sostenible a la Forest
CUP 26 Comuns, TM de Gandesa; Aclarida de
millora de la massa forestal al paratge
d’Entrebarrancs, als Rodals G1 i G2 (Annex 4), a
l’empresa contractista “Gil Forestal, SL”, per l’import
de 23.650,00€, IVA inclòs.
Adjudicació del contracte d’execució de l’obra
“Actuacions de gestió forestal sostenible a la Forest
CUP 26 Comuns, TM de Gandesa; Obertura d’una
línia de defensa contra incendis forestals indicada al
POF com a T8, al paratge del Coll d’en Canar,
(Annex 5), a l’empresa contractista “Foresmader,
SL”, per l’import de 22.984,50€, IVA inclòs.
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 1.050,00€
Sol·licitud a l’Institut Català d’Energia d’una
subvenció de 92.914,24€ per a finançar l’actuació
d’instal·lació de dues estacions de recàrrega per a
vehicles elèctrics a Gandesa
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 230,00€
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 500,00€
Aprovació i ordenació del pagament d’una
subvenció de 502,76€ a l’Orfeó Gandesà, pel
funcionament de l’entitat, mes de setembre 2019.
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 1.516,01€
Atorgament de gratificacions econòmiques a
personal municipal per tasques realitzades fora de
la jornada laboral durant el mes de setembre 2019.
Modificació del contracte laboral formalitzat amb la
Sra. Cinta Roldan, personal laboral adscrit a la
Biblioteca, en el sentit de reduir la jornada laboral
en 5 hores setmanals, atenent a la petició de dita
treballadora.
Contractació laboral eventual del Sr. Jofre Antolí
Arrufat, per a prestar els seus serveis com a peó de
neteja viària i de suport a la Brigada Municipal, des
del 7/10/2019 fins el 6/01/2020.
Estimar la petició de la treballadora Sra. Mònica
Clua Fornós, d’excedència voluntària no retribuïda,
des de l’11/10/2019 fins el 31/01/2020, amb reserva
del seu lloc de treball
Aprovació i ordenació d’un 25è. pagament a la

205/2019

03/10/2019

206/2019

11/10/2019

207/2019

11/10/2019

208/2019

14/10/2019

209/2019

14/10/2019

210/2019

16/10/2019

211/2019

16/10/2019

212/2019

16/10/2019

213/2019

18/10/2019

214/2019

25/10/2019

215/2019

25/10/2019

216/2019

28/10/2019

29/10/2019 217/2019
30/10/2019 218/2019
30/10/2019 219/2019
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Diputació de Tarragona, d’import 983,08€, a
compte del reintegrament de la subvenció de la
Xarxa Local de Gas 2010
Aprovació i ordenació del pagament de factures per
un import global de 270,00€
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 5.136,00€
Proposta dels Representant de l’Administració que
han d’actuar en els comicis electorals del
10/11/2019, amb motiu de les Eleccions a Corts
Generals
Convocatòria a la Junta de Govern Local per a
celebrar sessió ordinària el dia 15/10/2019
Convocatòria al Ple per a celebrar sessió
extraordinària urgent el dia 15/10/2019
Convocatòria al Ple per a celebrar sessió pública el
dia 18/10/2019
Adhesió i suport de l’Ajuntament al projecte
ocupacional i de desenvolupament al territori “Terra
Alta +”, que el Consell Comarcal de la Terra Alta
presentarà a la Generalitat de Catalunya, a
l’empara de la Resolució TSF/1850/2019, de 26 de
juny, per a demanar-ne subvenció.
Expedició a la Sra. Rosa Aubanell Salvadó, d’una
targeta d’aparcament individual de vehicles per a
persones amb disminució, en la modalitat de titular
no conductor, registrada amb el núm. 045.
Aprovació del plec de clàusules econòmicoadministratives que ha de regir la contractació de
les obres de “Millora i adequació de l’entorn
patrimonial del Balneari de la Fontcalda”,
de
98.599,17€, de pressupost de contracta, mitjançant
procediment obert simplificat, tràmit ordinari.
Desestimació de la sol·licitud de la Sra. Cinta
Roldan Aixandri, personal laboral de l’Ajuntament,
de reconeixement de triennis d’antiguitat,
per
considerar-la improcedent.
Atorgament a la Societat de Caçadors “Volandins”
de Gandesa, d’autorització per a realitzar 1 batuda
al porc senglar, dins la Forest Comuns CUP 26, el
dia 27/10/2019.
Pròrroga fins el 15/12/2019 del contracte laboral
formalitzat amb Ma. Begoña Ibáñez Ruiz per a
prestar els seus serveis com a Dinamitzadora de
l’Oficina Municipal de Turisme de Gandesa.
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 774,40€
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 1.303,29€
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura

30/10/2019 220/2019
30/10/2019 221/2019

30/10/2019 222/2019
30/10/2019 223/2019

30/10/2019 224/2019
30/10/2019 225/2019

30/10/2019 226/2019
31/10/2019 227/2019

31/10/2019 228/2019
04/11/2019 229/2019

04/11/2019 230/2019

05/11/2019 231/2019

05/11/2019 232/2019

06/11/2019 233/2019

08/11/2019 234/2019
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d’import 22.984,50€, corresponent a la certificació 1
i única de les obres d’Obertura d’una línia de
defensa contra incendis forestals al Paratge Coll
d’en Canar (annex-5)
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 1.249,81€
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 23.650,00€, corresponent a la certificació 1
i única de les obres d’Aclarida de millora de la
massa forestal al paratge d’Entrebarrancs, als
Rodals G1 i G2 (annex-4)
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 1.516,01€
Aprovació i ordenació del pagament d’una
subvenció de 502,76€ a l’Orfeó Gandesà, pel
funcionament de l’entitat, mes d’octubre
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 386,90€
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 7.623,00€, corresponent a la certificació 1 i
única de les obres d’Obertura de dues pistes de
desembosc al paratge d’Entrebarrancs (annex-3)
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 1.210,00€
Atorgament de gratificacions econòmiques a
personal municipal per tasques realitzades fora de
la jornada laboral durant el mes d’octubre 2019
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 500,00€.
Aprovació i ordenació d’un 26è. pagament a la
Diputació de Tarragona, d’import 983,08€, a
compte del reintegrament de la subvenció de la
Xarxa Local de Gas 2010
Delegació de les funcions de l’Alcaldia en favor del
2n. Tinent d’Alcalde Sr. Joan Manel Martínez
Amposta des del 6 fins el 8 de novembre de 2019,
per raó d’absència del municipi.
Contractació laboral temporal de la Sra. Margarita
Andrés Rami, per a prestar el servei d’informació i
atenció telefònica a les Oficines Municipals, des del
6/11/2019 fins a final de servei, a jornada sencera
Atorgament al Sr. Carlos Artigas Arlández,
d’autorització per a substituir l’actual vehicle adscrit
al servei de taxi, per un altre de nova adquisició,
matrícula 4341LCB
Convocatòria al Ple de la Corporació Municipal per
a celebrar sessió pública el dia 6/11/2019, per a
cobrir les vacants de les Meses Electorals que han
d’actuar en els comicis electorals del dia 10/11/2019
Atorgament a la Societat de Caçadors “Volandins”

08/11/2019 235/2019

08/11/2019 236/2019

12/11/2019 237/2019

12/11/2019 238/2019
18/11/2019 239/2019

20/11/2019 240/2019
21/11/2019 241/2019

22/11/2019 242/2019

22/11/2019 243/2019

26/11/2019 244/2019

26/11/2019 245/2019

26/11/2019 246/2019
27/11/2019 247/2019
28/11/2019 248/2019
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de Gandesa, d’autorització per a realitzar una
batuda al porc senglar dins la Forest Comuns 26 el
dia 10/11/2019
Aprovació de la certificació d’obres núm. 1 i única
de les obres d’Arranjament d’un tram del camí Vell
de Corbera d’Ebre amb paviment de formigó”,
d’import 27.559,69€
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 27.559,69€, corresponent a la certificació
d’obres 1 de les obres d’Arranjament d’un tram del
camí Vell de Corbera d’Ebre, abans esmentada.
Sol·licitar a la Direcció General d’Administració
Local de la Generalitat de Catalunya subvenció del
PUOSC per al període 2020-2024 per a finançar
diverses actuacions municipals
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 3,64€
Aprovació del projecte tècnic de les obres de
“Millora de l’accessibilitat a l’Oficina de Turisme i
condicionament dels espais museïtzats del CEBE”,
amb un pressupost de contracta de 460.798,81€.
Convocatòria a la Junta de Govern Local per a
celebrar sessió ordinària el dia 21/11/2019
Adjudicació del contracte d’execució de les obres de
“Millora i adequació de l’entorn patrimonial del
Balneari
de
la
Fontcalda”
a
l’empresa
“Construccions Anna 2005, SL” per l’import de
88.739,26€, IVA inclòs
Aprovació de la certificació d’obres núm. 1 de les
obres d’Urbanització d’un tram del passeig de la
Ctra. de Bot, d’import 60.064,81€
Contractació laboral interina de Gemma Hostau
Belart per a substituir a Mònica Clua Fornòs, en
situació d’excedència voluntària per cura de fill i dret
a reserva de lloc de treball.
Expedició al Sr. Pedro Aubà Vidal d’una targeta
d’aparcament de vehicles per a persones amb
disminució, en la modalitat de titular no conductor,
registrada amb el núm. 046
Expedició a la Sra. Joaquina Galano Solé d’una
targeta d’aparcament de vehicles per a persones
amb disminució, en la modalitat de titular no
conductor, registrada amb el núm.047
Expedició al Sr. Ahmed el Haouadi d’una targeta
d’aparcament de vehicles per persones amb
disminució, en la modalitat de titular conductor,
registrada amb el núm. 048.
Convocatòria al Ple de la Corporació Municipal per
a celebrar sessió ordinària el dia 3/12/2019
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura

29/11/2019 249/2019

30/11/2019 250/2019

30/11/2019 251/2019
30/11/2019 252/2019

02/12/2019 253/2019

d’import 265,85€
Atorgament a la Societat de Caçadors Volandins,
de Gandesa, d’autorització per a realitzar una
batuda al porc senglar, dins la Forest Comuns CUP
26, el dia 1 de desembre de 2019
Atorgament de gratificacions econòmiques a
personal municipal per tasques realitzades fora de
la jornada laboral durant el mes de novembre 2019
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 500,00€
Aprovació i ordenació del pagament d’una
subvenció de 502,76€ a l’Orfeó Gandesà, pel
funcionament de l’entitat, mes de novembre 2019
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 1.653,83€

L’Ajuntament Ple va donar-se’n per assabentat.
Assumptes d’Hisenda.
5) Donar compte de l’aprovació
modificació de crèdit 3/2019.

definitiva

de

l’expedient

de

A continuació, la Secretària de la Corporació Municipal va informar al Ple
que l’expedient de modificació de crèdit 3/2019, aprovat inicialment per
acord del Ple de l’Ajuntament de data 18/09/2019, s’havia sotmès a
informació pública durant un termini de 15 dies mitjançant anunci publicat en
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 02/1072019 i en el
tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament, no havent-se
presentat cap tipus d’al·legació.
Va informar la mateixa funcionària que, de conformitat amb el que
determinen els articles 38.2 del Decret 500/1990, de 20 d’abril, que
desenvolupa el Capítol 1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals i 177.2 en relació amb el 169.1,
ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient de modificació de
crèdit 3/2019 havia esdevingut aprovat amb caràcter definitiu.
El Ple de la Corporació Municipal va donar-se’n per assabentat.
6) Aprovació inicial si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit
núm. 4/2019.
El Sr. Alcalde va exposar que amb càrrec al Pressupost Municipal de 2019
s’havien d’assumir determinades despeses corrents i d’inversió per a les quals
no hi havia consignació pressupostària, subvencionades per la Generalitat o
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per la Diputació de Tarragona, com l’ampliació de fons de llibres per a la
Biblioteca,
actuacions del Pacte contra la violència de gènere 2019,
l’adquisició d’un desfibril·lador per a dependències municipals o la millora
energètica en la climatització de la Biblioteca Municipal. Va dir que en aquest
sentit, proposava al Ple aprovar un 4rt. expedient de modificació de crèdit,
d’import 25.710,00€, que es finançaria exclusivament amb nous o majors
ingressos sobre els totals previstos en el Pressupost Municipal de 2019.
Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció obrant a
l’expedient;
Vistos els articles 177 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, 34 i
següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol 1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 4/2019, que
afecta el Pressupost Municipal de 2019, ascendeix a l’import de 25.710,00€ i
es finança exclusivament amb nous o majors ingressos sobre els totals
previstos en el Pressupost Municipal, en els termes següents:
Expedient de modificació de crèdit 4/2019:
Partides a sumplementar i/o habilitar:
Núm. de partida
220.030/332
226.990/231
625.05/342
633.00/332

Denominació
Ampliació fons llibres Biblioteca Municipal
Actuacions Pacte contra la violència de gènere 2019
Adquisició d’un desfibril·lador per a dependència mpal.
Millora eficiència energètica climatització Biblioteca
TOTAL

Import
6.730,00
1.231,00
1.478,00
16.271,00
25.710,00

FINANÇAMENT:
Amb majors ingressos sobre els totals previstos en el Pressupost Municipal:
Núm. de partida
420.90
450.802
761.28
761.29
420.01
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Denominació
Subvenció Ministeri de la Presidència per actuacions
derivades Pacte contra la violència de gènere 2019
Subvenció Generalitat de Catalunya, OSIC per ampliació
fons de llibres per a la Biblioteca
Subvenció Diputació de Tarragona, PAES 2018, Millora
eficiència energètica climatització Biblioteca
Subvenció Diputació de Tarragona per adquisició d’un
desfibril·lador dependències municipals
PMTE Liquidació definitiva 2017
TOTAL

Import
1.231,00
8.000,00
14.109,00
950,00
1.420,00
25.710,00

SEGON: Sotmetre l’expedient de modificació de crèdit 4/2019 aprovat
inicialment a informació pública durant un termini de quinze dies, amb el
benentès que un cop transcorregut aquest termini, si no s’hagués presentat
cap reclamació, dit expedient esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu.
TERCER: Un cop aprovat definitivament, trametre còpia de l’expedient de
referència a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i
a la Delegació Provincial d’Hisenda, respectivament, publicant-ne un resum a
nivell de capítols en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
En aquest moment de la sessió, quan són les 22:15 h, s’incorpora la Regidora
Municipal Sra. Raquel Estrada Juancomartí (Junts).
7)Aprovació si s’escau,
diversos.

de padrons cobratoris de tributs municipals

a) Padró cobratori taxa municipal pel servei de subministrament d’aigua potable
3-T-2019.
Vist el padró cobratori de la taxa municipal pel servei de subministrament
d’aigua potable referit al 3r. trimestre de 2019, i que ascendeix a l’import de
99.013,62€;
Atès que dit padró s’ha sotmès a informació pública durant un termini d’un mes
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data
21/10/2019;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
SEGON: Disposar que s’iniciï la gestió recaptatòria del padró aprovat, de
conformitat amb el que disposen el Reglament General de Recaptació i la Llei
General Tributària, respectivament.
b) Padro cobratori taxa publicitat en cartells senyalitzadors d’establiments de
restauració i altres.
Vist el padró cobratori de la taxa municipal per publicitat en cartells
senyalitzadors d’establiments de restauració i altres, i que ascendeix a l’import
de 401,40€;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
SEGON: Disposar que s’iniciï la gestió recaptatòria del padró aprovat, de
conformitat amb el que disposen el Reglament General de Recaptació i la Llei
General Tributària, respectivament.
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c) Padró cobratori taxa municipal per ocupació de la via pública amb taules i
cadires, Festa Major 2019.
Vist el padró cobratori de la taxa municipal per ocupació de la via pública amb
taules i cadires, durant els dies de la Festa Major 2019, i que ascendeix a
l’import de 886,17€;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
SEGON: Disposar que s’iniciï la gestió recaptatòria del padró aprovat, de
conformitat amb el que disposen el Reglament General de Recaptació i la Llei
General Tributària, respectivament.
8) Donar compte de la recaptació obtinguda en concepte de taxa pel
servei de la Piscina Municipal, impartició curs de natació i altres.
Per Secretaria es va donar compte de la recaptació obtinguda pel cobrament
de les taxes municipals següents:
Taxa Municipal/Preu públic
Taxa servei piscines
Taxa curs natació
Taxa parades Mercat Proximitat
Preu públic entrades Boda Reial

Import recaptat
18.329,00€
6.040,00€
444,55€
3.440,00€

L’Ajuntament Ple es va donar per assabentat.
Assumptes d’Obres Públiques i Urbanisme.
9) Sol·licituds de llicències urbanístiques.

Obres menors.
Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s’esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l’emplaçament assenyalat;
Vista la documentació aportada pels promotors,
d’obres;

obrant a llurs expedients

Fets avinents els i informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
31.03.2008, i modificacions puntuals aprovades posteriorment, publicades
també en el DOGC corresponent;
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Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 4 a 16 del Decret 64/2014, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística,
75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals i disposicions
concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
■1.- Atorgar al Sr. JLGG, llicència urbanística per a efectuar obres consistents
en la rehabilitació interior de l’immoble d’ús residencial existent al c. la Parra,
5, de Gandesa,
Referència Cadastral núm. 4780820BF8448B0001ZS,
consistent l’actuació en formar envans perimetrals, arrebossar i enrajolar
parets, pavimentar terra, col·locar portes i pintar, de conformitat amb la
documentació aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’obres núm.
120/2019, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi i a la legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
■2.- Atorgar a la Sra. AAB,
llicència urbanística per a efectuar obres
consistents en revestir les escales interiors amb gres,
a l’immoble d’ús
industrial existent al c. Calvari, 9, de Gandesa, de conformitat amb la
documentació aportada per la promotora, obrant a l’expedient d’obres núm.
121/2019, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi i a la legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
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■3.- Atorgar a la Sra. CAA,
llicència urbanística per a efectuar obres de
reparació de la coberta de l’immoble d’ús residencial existent al c. la Rosa, 3,
de Gandesa, consistent l’actuació en substituir teules en mal estat, revestir
amb morter el perímetre del terrat i impermeabilitzar els laterals amb pintura
impermeable, de conformitat amb la documentació aportada per la promotora,
obrant a l’expedient d’obres núm. 123/2019, amb estricta subjecció a les
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació urbanística
vigent, amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
-Els colors que puguin afectar la façana seran de la gama dels terrossos o
similars, segons carta de colors NCS establerta per les Normes Subsidiàries
de Planejament de Gandesa. La mateixa prescripció serà d’aplicació a les
parets mitgeres en el cas que quedin vistes.
-Les canals seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color
terrós o fosc.
-Les baixants seran de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color terrós o
fosc.
-Les fusteries exteriors seran de fusta, color fusta o similar.
-Les baranes exteriors seran de ferro i de color fosc.
■4.- Atorgar al Sr. JARV, llicència urbanística per a efectuar obres consistents
en restaurar la façana exterior de l’immoble d’ús residencial existent al c. Mare
de Déu de la Fontcalda, 1, de Gandesa, de conformitat amb la documentació
aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’obres núm. 124/2019, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la
legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
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-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
-Els colors que puguin afectar la façana seran preferentment de la gama dels
terrossos o similars, a fi d’integrar-se en la zona.
-Les canals seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color
terrós o fosc.
-Les baixants seran de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color terrós o
fosc.
-Les fusteries exteriors seran de fusta, color fusta o similar.
-Les baranes exteriors seran de ferro i de color fosc.
■5.- Atorgar al Sr. ACA,
llicència urbanística per a efectuar obres de
substitució de les portes del garatge existent als baixos de l’edifici plurifamiliar
situat al c. Mossèn Onofre Català, 13 de Gandesa, de conformitat amb la
documentació aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’obres núm.
126/2019, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi i a la legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
-S’aconsella que les fusteries exteriors siguin de fusta, color fusta o similar.
-Les baranes exteriors seran de ferro i de color fosc.
■6.- Atorgar al Sr. MBB, llicència urbanística per a efectuar obres consistents
en instal·lar envans de guix laminat, formar cambres, enrajolar parets,
pavimentar el terra i canviar porta a la planta baixa, a l’immoble d’ús industrial
existent al c. Molí de la Vila, 5, de Gandesa,
de conformitat amb la
documentació aportada pel promotor,
obrant a l’expedient d’obres núm.
127/2019, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi i a la legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
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-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
-Les aigües de pluja no podran evacuar a la xarxa general de clavegueram.
-Les fusteries exteriors seran de fusta, color fusta o similar.
■7.- Atorgar al Sr. JJDH, llicència urbanística per a efectuar obres consistents
en restaurar la façana exterior de l’immoble d’ús residencial existent al c. Pes
Vell, 8, de Gandesa, de conformitat amb la documentació aportada pel
promotor, obrant a l’expedient d’obres núm. 137/2019, amb estricta subjecció
a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació
urbanística vigent, amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
-Els colors que puguin afectar la façana seran preferentment de la gama dels
terrossos o similars, segons carta de colors NCS establerta per les Normes
Subsidiàries de Planejament de Gandesa.
La mateix prescripció serà
d’aplicació a les parets mitgeres en el cas que quedin vistes.
-Les canals seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color
terrós o fosc.
-Les baixants seran de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color terrós o
fosc.
-Les fusteries exteriors seran de fusta, color fusta o similar.
-Les baranes exteriors seran de ferro i de color fosc.
■8.- Atorgar a la Sra. MBB,
llicència urbanística per a efectuar obres
consistents en restaurar les façanes exteriors de l’immoble d’ús residencial
existent a l’av. València, 33, de Gandesa (afectant la façana frontal que dona
a l’av. València i la posterior que dona al c. Ramon Berenguer IV),
de
conformitat amb la documentació aportada per la promotora, obrant a
l’expedient d’obres núm. 138/2019, amb estricta subjecció a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent,
amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
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-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
-Els colors que puguin afectar la façana seran preferentment de la gama dels
terrossos o similars, segons carta de colors NCS establerta per les Normes
Subsidiàries de Planejament de Gandesa.
-Les canals seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color
terrós o fosc.
-Les baixants seran de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color terrós o
fosc.
-Les fusteries exteriors seran de fusta, color fusta o similar.
-Les baranes exteriors seran de ferro i de color fosc.
-Abans de començar les obres s’haurà d’obtenir el permís de la Direcció
General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i complir les condicions
que s’hi estableixin, perquè les obres afecten zona de servitud de la travessia
de la carretera C-43, al seu pas per Gandesa.
■9.- Atorgar al Sr. FMM, llicència urbanística per a efectuar obres consistents
en reparar la cornisa de la façana exterior de l’immoble d’ús residencial
existent a l’av. Aragó, 30, de Gandesa, de conformitat amb la documentació
aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’obres núm. 141/2019, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la
legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
-Els colors que puguin afectar la façana seran de la gama dels terrossos o
similars, segons carta de colors NCS establerta per les Normes Subsidiàries
de Planejament de Gandesa. La mateixa prescripció serà d’aplicació a les
parets mitgeres en el cas que quedin vistes.
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SEGON: Aprovar les liquidacions
de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència
urbanística i expedició de documents practicades als promotors esmentats, de
conformitat amb l’establer a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7,
respectivament, determinant que a la vista de les obres realitzades
efectivament i del seu cost real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la
base imposable i practicarà la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència,
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) Les llicències s'atorguen salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
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QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
CINQUÈ: Aprovar les liquidació de la taxa municipal per l’ocupació de la via
pública amb eines i materials de construcció practicades als promotors, de
conformitat amb les sol·licituds presentades i l’ordenança fiscal aplicable.
Obres majors:
Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s’esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l’emplaçament assenyalat;
Vistos en el seu cas, els projectes i altra documentació tècnica presentada pels
promotors, obrant a llurs expedients d'obres;
Fets avinents els i informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
31.03.2008, i modificacions puntuals aprovades posteriorment, publicades
també en el DOGC corresponent;
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 4 a 16 del Decret 64/2014, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística,
75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals i disposicions
concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
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PRIMER:
■ 1.- Atorgar al Sr. JFC, llicència urbanística per a efectuar obres consistents
en modificar la distribució interior d’un habitatge situat a la planta primera de
l’edifici plurifamiliar existent al c. Major, 9, de Gandesa, Referència Cadastral
núm. 4780805BF8448B0002PD, afectant l’actuació una superfície útil de 64,25
m2 i construïda de 75,30 m2,
de conformitat amb el projecte bàsic i
d’execució redactat per l’arquitecte Sra. J. Garde Vidal, visat núm. 2018700445
i resta de documentació tècnica aportada pel promotor,
obrant a l’expedient
d’obres núm. 125/2019, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent,
amb les
condicions següents:
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
-Les aigües de pluja no podran evacuar a la xarxa general de clavegueram.
-Els colors que puguin afectar la façana seran de la gama dels terrossos o
similars, segons carta de colors NCS establerta per les Normes Subsidiàries
de Planejament de Gandesa.
-Les canals seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color
terrós o fosc.
-Les baixants seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color
terrós o fosc.
-Les fusteries exteriors seran de fusta, color fusta o similar.
-Les baranes exteriors seran de ferro i de color fosc.
-S’haurà de dipositar una fiança de 150,00€ per garantir la correcta gestió dels
residus de la construcció que generi l’obra, de conformitat amb el que estableix
l’Ordenança Municipal per la gestió dels residus de la construcció i el projecte
aportat pel promotor.
-Un cop finalitzades les obres, s’haurà d’aportar a l’Ajuntament el corresponent
certificat final d’obra visat i signat pel tècnic director. Igualment s’haurà de
sol·licitar als Serveis Tècnics Municipals l’acta de comprovació.
Tanmateix s’haurà d’aportar certificat de l’empresa autoritzada per la gestió de
residus de la construcció, conforme aquests s’han gestionat correctament
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-Un cop finalitzades les obres, s’haurà de tramitar la declaració d’obra nova al
Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària.

■2.- Atorgar a l’empresa “Edistribución Redes Digitales, SLU”, amb CIF B82846817, llicència urbanística per a efectuar obres consistents en l’estesa
de 96 m de línia subterrània de baixa tensió 400 V, C.S. 0,6/1kV, i canalització
86 m, des d’entroncament a efectuar a la línia existent, provinent del CT
XW387 Q1-S3 fins a les CDU-CPM’s, a les Parcel·les 19, 21 i 23 del Polígon
Industrial la Plana, TM de Gandesa, de conformitat amb l’expedient d’obres
núm. 133/2019, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi, a la legislació urbanística vigent, i amb les
condicions següents:
1. Abans de començar les obres:
-S’haurà de disposar de l’Acta de Control de l’Obra,
TIC/341/2003, de 22 de juliol.

d’acord amb l’Ordre

-S’haurà d’aportar a l’Ajuntament el full d’assumeix de la direcció de l’obra
visada i signada per tècnic competent.
-S’haurà d’aportar a l’Ajuntament el document de l’IAE de l’empresa
contractista que hagi d’executar les obres.
-S’haurà d’aportar document d’empresa autoritzada per l’Agència de Residus
de Catalunya per gestionar els residus amb dipòsit controlat de terres i runes i
planta de valorització, amb codi de transportista i codi de gestor.
-Degut a què les obres poden afectar les canalitzacions de gas instal·lades, es
obligació del promotor dirigir-se a l’empresa subministradora “Nedgia
Catalunya, S.A.”, a fi de donar compliment al que estableix el punt 8è. de la
ITC 01 Xarxes de distribució, contemplada en el RD 919/2006, de 28 de juliol,
a fi de garantir la seguretat física a aquestes instal·lacions.
2. Un cop finalitzades les obres:
-S’haurà de deixar el carrer afectat en bon estat i restablir els serveis
municipals que es puguin afectar durant l’execució de les obres objecte de
llicència.

■3.- Atorgar a l’empresa “Edistribución Redes Digitales, SLU”, amb CIF B82846817, llicència urbanística per a efectuar obres consistents en la
modificació del Centre de Transformació C.T. XW033, substituint l’aparament
convencional de tall a l’aire per una cel·la compacta de SF6, al c. Pes Vell,
s/núm.
TM de Gandesa, per tal d’ampliar i millorar la xarxa de distribució
de la zona, de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 135/2019, amb

21

estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la
legislació urbanística vigent, i amb les condicions següents:
1. Abans de començar les obres:
-S’haurà de disposar de l’Acta de Control de l’Obra,
TIC/341/2003, de 22 de juliol.

d’acord amb l’Ordre

-S’haurà d’aportar a l’Ajuntament el document de l’IAE de l’empresa
contractista que hagi d’executar les obres.
-S’haurà d’aportar document d’empresa autoritzada per l’Agència de Residus
de Catalunya per gestionar els residus amb dipòsit controlat de terres i runes i
planta de valorització, amb codi de transportista i codi de gestor.
2. Un cop finalitzades les obres:
-S’haurà de deixar el carrer afectat (C. Pes Vell) en bon estat.
-S’hauran de restablir els serveis municipals afectats per l’execució de les
obres objecte de llicència.

■4.- Atorgar a l’empresa “Edistribución Redes Digitales, SLU”, amb CIF B82846817, llicència urbanística per a efectuar obres consistents en l’estesa
de 119 m de línia aèria de baixa tensió a 400 V, C.A. 0,6/1kV, grapat per
façana d’edifici, des de suport de formigó existent de la xarxa provinent del CT
XW256 Q.1 S.6 fins Puntalet + CPM, a la instal·lar, al Polígon 19, Parcel·la
316, Partida Malloles (Carretera de Bot, 79), TM de Gandesa, Referència
Cadastral núm. 43065A019003160000EQ, per ampliació de potència, de
conformitat amb l’expedient d’obres núm. 143/2019, amb estricta subjecció a
les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi,
a la legislació
urbanística vigent, i amb les condicions següents:
1. Abans de començar les obres:
-S’haurà de disposar de l’Acta de Control de l’Obra,
TIC/341/2003, de 22 de juliol.

d’acord amb l’Ordre

-S’haurà d’aportar a l’Ajuntament el document de l’IAE de l’empresa
contractista que hagi d’executar les obres.
-S’haurà d’aportar document d’empresa autoritzada per l’Agència de Residus
de Catalunya per gestionar els residus amb dipòsit controlat de terres i runes i
planta de valorització, amb codi de transportista i codi de gestor.
-S’haurà de disposar dels permisos dels veïns afectats per l’execució de l’obra.
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2. Un cop finalitzades les obres:
-S’hauran de deixar els vials i camins afectats per les obres en les condicions
degudes.
-S’hauran de restablir els serveis municipals afectats per l’execució de les
obres objecte de llicència.
SEGON: Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència urbanística i
expedició de documents a practicar al promotor esmentat, de conformitat amb
l’establer a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7,
respectivament,
determinant que a la vista de les obres realitzades efectivament i del seu cost
real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la base imposable i practicarà
la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència,
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
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9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
CINQUÈ: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal per l’ocupació de la via
pública amb eines i materials de construcció practicades als promotors, de
conformitat amb les sol·licituds presentades i l’ordenança fiscal aplicable.
SISÈ: ▀Esmenar la llicència urbanística atorgada al Sr. LFOP, per acord del
Ple de data 18/09/2019, per segregació de la finca urbana emplaçada al c. Pau
Casals, 45-49, dins de la UA-4 de les NSP de Gandesa, segons expedient
d’obres 105/2019, en el sentit que la superfície de la resta de la finca matriu té
una superfície de 984,77 m2 que sumats a la superfície de la finca segregada
que és de 319,23 m2, sumen un total 1.304,00 m2, en concordança amb les
dades del Cadastre d’Urbana.

▀Sol·licitud de llicència de l’empresa “Edistribución Redes Digitales, SLU”, Exp.
d’obres 131/2019
Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s’esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l’emplaçament assenyalat;
Vistos en el seu cas, els projectes i altra documentació tècnica presentada pels
promotors, obrant a llurs expedients d'obres;
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Fets avinents els i informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
31.03.2008, i modificacions puntuals aprovades posteriorment, publicades
també en el DOGC corresponent;
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 4 a 16 del Decret 64/2014, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística,
75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals i disposicions
concordants;
La Regidora Sra. Assumpció Colom Mestre, del Grup Municipal ApG-ERCAM, va proposar que l’autorització que s’atorgués a “Edistribución Redes
Digitales, SLU” per a la millora de l’Estació Transformadora (ET) al c. Font
Vella, fos a precari perquè L’ET estava al mig del carrer. Va dir que seria una
salvaguarda per a l’Ajuntament per si algun dia volia que es retirés l’ET.
El Sr. Alcalde va dir que la inversió prevista era una millora per al poble, que
no afectava obra civil i que ja s’estava treballant per al desplaçament de l’ET,
però que hi havia un problema afegit, ja que estava afectat pel Regall, i era
competència de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
El Regidor Sr. Pedro J. Royo Pedrola, del Grup Municipal Junts, delegat en
matèria d’obres i urbanisme, va reiterar que l’actuació prevista no contemplava
obra civil i que serè una millora per al poble.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR amb l’abstenció del Grup Municipal
ApG-ERC-AM::
PRIMER: Atorgar a l’empresa “Edistribución Redes Digitales, SLU”, amb CIF
B-82846817, llicència urbanística per a efectuar obres consistents en la
modificació del Centre de Transformació C.T..XW256, substituint l’aparament
convencional de tall a l’aire per una cel·la compacta de SF6, al c. Font Vella,
s/núm. TM de Gandesa, per ampliar i millorar la xarxa de distribució de la
zona, de conformitat amb l’expedient d’obres núm. 131/2019, amb estricta
subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, a la
legislació urbanística vigent, i amb les condicions següents:
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1. Abans de començar les obres:
-S’haurà de disposar de l’Acta de Control de l’Obra,
TIC/341/2003, de 22 de juliol.

d’acord amb l’Ordre

-S’haurà d’aportar a l’Ajuntament el document de l’IAE de l’empresa
contractista que hagi d’executar les obres.
-S’haurà d’aportar document d’empresa autoritzada per l’Agència de Residus
de Catalunya per gestionar els residus amb dipòsit controlat de terres i runes i
planta de valorització, amb codi de transportista i codi de gestor.
2. Un cop finalitzades les obres:
-S’haurà de deixar el carrer afectat (C. Font Vella) en bon estat.
-S’hauran de restablir els serveis municipals afectats per l’execució de les
obres objecte de llicència.
SEGON: Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència urbanística i
expedició de documents a practicar al promotor esmentat, de conformitat amb
l’establer a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7, respectivament,
determinant que a la vista de les obres realitzades efectivament i del seu cost
real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la base imposable i practicarà
la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
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6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
Sol·licituds de pròrroga de llicència urbanística.
▀Sol·licitud del Sr. CBB, de pròrroga de la llicència urbanística atorgada, Exp.
d’obres 128/2019.
Per acord de data 25/10//2017, el Ple de l’Ajuntament va atorgar al Sr. CBB,
llicència urbanística per a efectuar obres de construcció d’una caseta d’eines
de PB, al Polígon 18, Parcel·la 338, Partida Guardioles, TM de Gandesa,
de conformitat amb la documentació tècnica aportada pel promotor, obrant a
l’expedient d’obres núm. 128/2017, amb estricta subjecció a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent i
amb les condicions que consten a la mateixa llicència.
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En data 04/10/2019, el titular de la llicència urbanística ha sol·licitat a
l'Ajuntament l'atorgament d'una pròrroga al termini establert a la llicència
perquè no ha pogut finalitzar les obres per motius diversos.
L'article 23. de les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa estableix
que les llicències caduquen als dotze mesos del seu atorgament, si no s’han
iniciat les obres o activitats autoritzades. En tot cas, les obres emparades en
la llicència han d’ésser acabades en el termini de dos anys, prorrogable en un
altre (sis mesos per començar i sis mesos per acabar). Esgotats aquests
terminis, s’haurà de sol·licitar de nou la llicència.
L'article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'Urbanisme, estableix que els titulars d'una llicència
urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament
com del termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la
meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada
abans d'exhaurir-se els terminis establerts.
Per altra part, la possibilitat de sol·licitar pròrroga de la vigència de la llicència
també es determinava a la llicència urbanística atorgada a l’interessat.
Fets avinents els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
L'AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar la petició del Sr. CBB i prorrogar per sis (6) mesos, fins
el dia 24/04/2020, la vigència de la llicència urbanística atorgada a l’interessat
per acord del Ple de l’Ajuntament de data 25 d’octubre de 2017, per a efectuar
obres consistents en la construcció d’una caseta d’eines en PB, de 19,62 m2
de superfície construïda, destinada a la guarda i emmagatzematge d’estris i
productes propis del conreu de la finca, al Polígon 18, Parcel·la 338, Partida
Guardioles,
TM de Gandesa,
amb Referència Cadastral núm.
43065A018003380000EG, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries
de Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent, i les condicions
que consten a la mateixa llicència (Exp. 128/2017).
SEGON: Determinar que:
1. La vigència de la pròrroga de la llicència urbanística per finalitzar les obres
s'extingirà definitivament el dia 24/04/2020. Transcorregut aquest termini si no
s’han acabat les obres, s’haurà de sol·licitar novament llicència.
2. Les obres hauran d'ajustar-se a les condicions imposades a la llicència
urbanística objecte de pròrroga.
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TERCER: Aprovar la liquidació de la taxa municipal devengada per la pròrroga
atorgada.
Sol·licituds d’autorització per a
d’abastament d’aigua.

connectar

a la xarxa municipal

Vistes les peticions efectuades pels promotors que tot seguit s’esmenten, per
a connectar a la xarxa d’abastament d’aigua potable pels immobles emplaçats
als llocs que així mateix es relacionen;
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Estimar les peticions efectuades pels promotors que tot seguit es relacionen i
atorgar autorització per a connectar a la xarxa municipal d’abastament d’aigua
pels immobles que s’assenyalen, segons els expedients d’obres que així
mateix s’esmenten:
Nom del peticionari

Emplaçament

119/2019

TMJT

C. Mare de Déu de la Fontcalda, 2, 1r B

122/2019

Consell Comarcal de
la Terra Alta

Polígon Industrial la Plana, Parcel·la 27A

140/2019

TMJT

C. Mare de Déu de la Fontcalda, 2, 3r A

Expedient

2. Determinar que les llicències s’atorguen condicionades al compliment de
les següents determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar, aniran a càrrec dels peticionaris.
-Els promotors hauran de deixar en bon estat el paviment del carrer i les
voreres.
SEGON: Determinar tanmateix, que
1.La connexió a la xarxa d’aigua, s’haurà de realitzar efectivament en el termini
màxim de dos (2) anys, prorrogable per un altre, prèvia sol·licitud de
l’interessat,
a comptar a partir de la data d’atorgament de l’autorització
municipal. Transcorreguts aquests terminis s’haurà de sol·licitar de nou
l’autorització municipal i liquidar simultàniament les taxes corresponents en
règim d’autoliquidació.

29

2.
Les llicències s’entenen atorgades salvat el dret de propietat i sense
perjudici del de tercers i no podran ser invocades per excloure o disminuir la
responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els beneficiaris en
l’exercici de llurs activitats.
TERCER: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els promotors
abans esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l’ordenança fiscal aplicable.
Sol·licituds d’autorització per a connectar a la xarxa municipal de
clavegueram.
Vistes les peticions efectuades pels promotors que tot seguit s’esmenten, per
a connectar a la xarxa municipal de clavegueram pels immobles emplaçats als
llocs que així mateix es relacionen;
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Estimar les peticions efectuades pels promotors que tot seguit es relacionen
i atorgar autorització per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram pels
immobles que s’assenyalen, segons els expedients d’obres que així mateix
s’esmenten:
Expedient

Nom del peticionari

Emplaçament

119/2019

TMJT

C. Mare de Déu de la Fontcalda,
2, 1r B

122/2019

Consell Comarcal de la
Terra Alta

Polígon Industrial la Plana,
Parcel·la 27A

140/2019

TMJT

C. Mare de Déu de la Fontcalda,
2, 3r A

2. Determinar que les llicències s’atorguen condicionades al compliment de
les següents determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar, aniran a càrrec dels peticionaris.
-Els promotors hauran de deixar en bon estat el paviment del carrer i les
voreres.
SEGON: Determinar tanmateix, que
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1. La connexió a la xarxa de clavegueram, s’haurà de realitzar efectivament en
el termini màxim de dos (2) anys, prorrogable per un altre, prèvia sol·licitud de
l’interessat, a comptar a partir de la data d’atorgament de l’autorització
municipal. Transcorreguts aquests terminis s’haurà de sol·licitar de nou
l’autorització municipal i liquidar simultàniament les taxes corresponents en
règim d’autoliquidació.
2. Les llicències s’entenen atorgades salvat el dret de propietat i sense perjudici
del de tercers i no podran ser invocades per excloure o disminuir la
responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els beneficiaris en
l’exercici de llurs activitats.
TERCER: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els promotors
abans esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l’ordenança fiscal aplicable.

Sol·licituds de canvi de titularitat d’escomesa d’aigua.
Vistes les peticions efectuades pels senyors que tot seguit s’esmenten, per a
canviar la titularitat del dret d’escomesa a la xarxa d’abastament d’aigua dels
immobles que així mateix es relacionen, a fi que constin al seu nom;
Vistos els informes emesos pel Tècnic Municipal;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar les peticions efectuades pels promotors que tot seguit es
relacionen i atorgar autorització per a què consti al seu nom el dret d’escomesa
a la xarxa d’abastament d’aigua potable dels immobles que s’assenyalen, de
conformitat amb els expedients d’obres que s’esmenten:
Expedient

Nom del peticionari

Emplaçament

129/2019

CLG

C. Vilalba, 10

130/2019

ES

C. Corbera d’Ebre, 12, 3r 2a

132/2019

CVB

Pl. de la Farola, 8, 1r

134/2019

Ramon Vilella, SL

Polígon Ind. la Plana, parcel·la 29

136/2019

GJBV

Pl. de la Farola, 8, 2n

146/2019

SMU

C. Pau Casals, 5
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SEGON: Determinar que les llicències s’entenen atorgades salvat el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no podran ser invocades per excloure
o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l’exercici de llurs activitats.
TERCER:
Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els
promotors esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l’ordenança fiscal aplicable.
Assumptes de Governació:
10) Sol·licituds de llicència municipal d’activitat.
▀Sol·licitud de la societat “Nedgia Catalunya,S.A.”, Exp. núm. 3/2019.
La societat “Nedgia Catalunya, S.A.”, amb CIF núm. A-63485890,
ha
sol·licitat llicència ambiental per a la instal·lació d’una planta satèl·lit de gas
natural liquat (GNL), integrada per 2 dipòsits en posició horitzontal de 29,00
m3 i 10,83 m3, respectivament per a l’emmagatzematge de GNL de
Gandesa, a la parcel·la de titularitat municipal situada al Polígon Industrial “la
Plana”, 28, Zona d’Equipaments, TM de Gandesa, Referència Cadastral
núm. 5680801BF8458B0001JH, segons consta a l'expedient a dalt referenciat.
La planta es troba delimitada per un tancament perimetral, sent l’ocupació
màxima del recinte, segons documentació tècnica aportada, de 3 persones.
La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, classifica l’activitat a l’annex III, Apartat 12, d’altres activitats, codi
10 de dipòsits i emmagatzematge de productes perillosos (productes químics,
petrolífers, gasos combustibles i altres productes perillosos), amb una
capacitat igual o inferior a 50,00 m3-, sotmesa al règim de comunicació prèvia.
D’altra part, l’activitat no està inclosa en cap dels supòsits dels annexos 1 i 2
de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Per tant, no
està subjecte al control preventiu de l’Administració de la Generalitat.
Segons les Normes Subsidiàries de Planejament,
l’activitat s’ha d’emplaçar
en sòl urbà industrial, Zona d’Equipaments del Polígon Industrial “la Plana”,
Clau E, destinat a usos públics o col·lectius al servei dels veïns, entenent
l’actuació de referència compatible urbanísticament..
Fets avinents els informes favorables emesos al respecte pel Tècnic
Municipal i pel Cap Local de Sanitat, respectivament;
Vistos els articles 51 a 53 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, abans
esmentada, 71 a 76, 92 i 93 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
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s’aprova el Reglament d’Obres,
disposicions concordants;

Activitats i Serveis dels Ens Locals i

L'AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Atorgar a Nedgia Catalunya, S.A., llicència ambiental a precari
per a la instal·lació d’una planta satèl·lit de gas natural liquat (GNL), integrada
per 2 dipòsits en posició horitzontal de 29,00 m3 i 10,83 m3, respectivament,
per a l’emmagatzematge de GNL de Gandesa, a la parcel·la de titularitat
municipal situada al Polígon Industrial “la Plana”, 28, Zona d’Equipaments,
TM de Gandesa, Referència Cadastral núm. 5680801BF8458B0001JH, de
conformitat amb la documentació tècnica aportada per la promotora, obrant a
l’expedient d’activitat núm. 3/2019, i amb les condicions següents:
1. L'aforament màxim del recinte serà de 3 persones.
2. S’hauran d’instal·lar a l’interior del local les senyals de prohibit fumar,
d’acord amb el que estableix la Llei 28/2005, de 26 de desembre, modificada
posteriorment per la Llei 42/2010, de 30 de desembre.
3. La titular de la llicència haurà de presentar a l'Ajuntament certificació tècnica
expedida per un tècnic competent que acrediti que l’activitat i les instal·lacions
s’adeqüen al projecte presentat i a la llicència atorgada.
4. Prèviament al funcionament de l’activitat, la titular de la llicència haurà de
sol·licitar als Serveis Tècnics Municipals que realitzin la corresponent acta de
comprovació.
5. S’hauran de complir les condicions imposades a la llicència municipal
d’ocupació temporal per la ubicació de les instal·lacions descrites en parcel·la
de titularitat municipal.
SEGON: Determinar que la present llicència s’entén atorgada salvant el dret
de propietat i sense perjudici del de tercers i no podrà ser invocada per
excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer
els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer la titular de la
llicència atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals aplicables.
QUART: Notificar el present acord a l’interessada per al seu coneixement i als
efectes escaients.
▀Sol·licitud de la Sra. Jennifer Martí Ruana (Exp. 21/2019).
La Sra. Jennifer Martí Ruana ha sol·licitat llicència municipal per a establir una
activitat de perruqueria, al local situat a la planta baixa de l’immoble d’ús
residencial existent al c. Santa Maria, 2, de Gandesa,
amb Referència
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Cadastral núm. 4779426BF8447H0001ME, segons consta a l'expedient a dalt
referenciat.
El local on s’ha de realitzar l’activitat té una superfície construïda de 40,04 m2 i
útil de 34,65 m2, distribuïda en perruqueria i bany, amb un aforament
màxim de 12 persones.
La peticionària ha aportat un certificat tècnic per a la posada en funcionament
d’activitat, o modificació substancial, sotmesa a declaració responsable.
Segons l’informe emès pel Tècnic Municipal, l'activitat en qüestió és innòcua,
sense incidència ambiental, no estant inclosa en cap dels annexos de la Llei
20/2009. de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
Altrament, ni per la seva superfície ni pel seu aforament, l’activitat tampoc està
inclosa en cap dels supòsits de l’annex 1 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis. Per tant, no està subjecte al control preventiu de
l’Administració de la Generalitat.
La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls
de l’activitat econòmica, inclou l’activitat a l’annex 1, activitats sotmeses a
declaració responsable, apartat 960, altres activitats de serveis personals.
Per altra part, segons les Normes Subsidiàries de Planejament,
l’activitat
s’ha d’emplaçar en sòl urbà, en zona d’ordenació antiga i tradicional (Clau
1A), en la qual s’aplica el sistema d’ordenació segons alineació a vial en illa
densa.
Els usos comercials i de prestació de serveis són compatibles
urbanísticament en aquesta zona.
Fet avinents els informes favorables emesos al respecte pel Tècnic Municipal i
pel Cap Local de Sanitat, respectivament;
Vistos els articles 71 a 76, 92 i 93 del Decret 179/1995, 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i
disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Sra. Jennifer Martí Ruana llicència municipal per a
establir una activitat de perruqueria,
al local situat a la planta baixa de
l’immoble d’ús residencial existent al c. Santa Maria, 2 de Gandesa, de
conformitat amb la documentació aportada per la promotora, obrant a
l’expedient d’activitat núm. 21/2019 i amb les condicions següents:
1. L’aforament màxim del local serà de 12 persones.
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2. S’hauran d’instal·lar a l’interior del local els senyals de prohibit fumar,
d’acord amb el que estableix la Llei 28/2005, de 26 de desembre, modificada
posteriorment per la Llei 42/2010, de 30 de desembre.
3. Caldrà sol·licitar als Serveis Tècnics Municipals que realitzin la corresponent
acta de comprovació de l’activitat.
4. L’horari de treball serà el normal per a aquest tipus d’activitat, segons
regulació de l’òrgan oficial competent.
SEGON:
Determinar que la present llicència s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer la titular de la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.

▀Sol·licitud de la societat “Freshly Cosmètics, SL” (Exp. 9/2019).
La societat “Freshly Cosmètics, SL”, amb CIF núm. B-55666143, és titular
d’una llicència municipal d’activitat de comerç al detall de productes cosmètics
per correspondència i per Internet, amb manipulació prèvia de dits productes,
empaquetat i etiquetat, a la parcel·la 37 del Polígon Industrial “la Plana” (c.
Povet de la Plana, 37), de Gandesa, Referència Cadastral núm.
5979519BF8468A0001AA,
atorgada per acord del Ple de l’Ajuntament de
data 17/05/2019, Exp. d’activitat 9/2019.
En data 11/10/2019, la mateixa societat ha sol·licitat a l’Ajuntament autorització
per a modificar l’activitat existent amb l’ampliació de la sala de manipulació i la
creació d’una nova sala de virutes adjacent a l’existent.
El local on s’ha de realitzar l’activitat existent més l’ampliació, té una superfície
construïda de 633,98 m2 i útil de 577,17 m2, en planta baixa, distribuïda en
accés, despatx, banys (3), sala d’embalatge, sala de manipulació, sales de
virutes (2), vestidor i magatzem. L’aforament màxim és de 25 persones. Al
costat hi ha la parcel·la 36 del mateix polígon, de 1.317 m2 de superfície i
sense edificar.
Segons l’informe emès pel Tècnic Municipal, l'activitat en qüestió és innòcua,
sense incidència ambiental, no estant inclosa en cap dels annexos de la Llei
20/2009. de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
Altrament, ni per la seva superfície ni pel seu aforament, l’activitat tampoc està
inclosa en cap dels supòsits de l’annex 1 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de
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prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis. Per tant, no està subjecte al control preventiu de
l’Administració de la Generalitat.
La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls
de l’activitat econòmica, inclou l’activitat a l’annex 2, sotmesa a règim de
comunicació (epígrafs 477 i 479).
Per altra part, segons les Normes Subsidiàries de Planejament,
l’activitat
s’ha d’emplaçar en sòl urbà industrial, zona del Polígon Industrial “la Plana”,
en la que els usos comercials i industrials són compatibles urbanísticament.
Fet avinents els informes favorables emesos al respecte pel Tècnic Municipal i
pel Cap Local de Sanitat, respectivament;
Vistos els articles 71 a 76, 92 i 93 del Decret 179/1995, 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i
disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la societat “Freshly Cosmètics, SL”, amb CIF núm. B55666143, autorització per a modificar la llicència municipal d’activitat de
comerç al detall de productes cosmètics per correspondència i per Internet,
amb manipulació prèvia de dits productes, empaquetat i etiquetat,
a la
parcel·la 37 del Polígon Industrial “la Plana” (c. Povet de la Plana, 37), de
Gandesa, atorgada en data 17/05/2019,
amb l’ampliació de la sala de
manipulació i la creació d’una nova sala de virutes adjacent a l’existent, de
conformitat amb la documentació aportada per la promotora, obrant a
l’expedient d’activitat núm. 22/2019 i amb les condicions següents:
1. L’aforament màxim del local serà de 25 persones.
2. S’hauran d’instal·lar a l’interior del local els senyals de prohibit fumar,
d’acord amb el que estableix la Llei 28/2005, de 26 de desembre, modificada
posteriorment per la Llei 42/2010, de 30 de desembre.
3. Caldrà sol·licitar als Serveis Tècnics Municipals que realitzin la corresponent
acta de comprovació de l’activitat.
4. L’horari de treball serà el normal per a aquest tipus d’activitat, segons
regulació de l’òrgan oficial competent.
SEGON:
Determinar que la present llicència s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
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TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer la titular de la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
▀Sol·licitud del Sr. Josep Fidel Gracia Sampé (Exp. 24/2019).
El Sr. Josep Fidel Gracia Sampé ha sol·licitat llicència municipal per a establir
una activitat de reparació de calçat, entapissats i treballs diversos d’artesania,
al local situat a la planta baixa de l’immoble d’ús residencial existent a l’av.
València, 7, de Gandesa,
amb Referència Cadastral núm.
4979324BF8448B0001IS, segons consta a l'expedient a dalt referenciat.
El local on s’ha de realitzar l’activitat té una superfície construïda de 57,84 m2 i
útil de 52,58 m2, distribuïda en accés, expositor, bany, zona de treball
entapissats, pas i zona de treball reparació sabates, amb un aforament
màxim de 26 persones.
El peticionari ha aportat un certificat tècnic per a la posada en funcionament
d’activitat, o modificació substancial, sotmesa a declaració responsable.
Segons l’informe emès pel Tècnic Municipal, l'activitat en qüestió és innòcua,
sense incidència ambiental, no estant inclosa en cap dels annexos de la Llei
20/2009. de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
Altrament, ni per la seva superfície ni pel seu aforament, l’activitat tampoc està
inclosa en cap dels supòsits de l’annex 1 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis. Per tant, no està subjecte al control preventiu de
l’Administració de la Generalitat.
Per altra part, segons les Normes Subsidiàries de Planejament,
l’activitat
s’ha d’emplaçar en sòl urbà, en zona d’ordenació antiga i tradicional (Clau
1C), en la qual s’aplica el sistema d’ordenació segons alineació a vial en illa
densa modificada.
Els usos comercials i de prestació de serveis són
compatibles urbanísticament en aquesta zona.
Fet avinents els informes favorables emesos al respecte pel Tècnic Municipal i
pel Cap Local de Sanitat, respectivament;
Vistos els articles 71 a 76, 92 i 93 del Decret 179/1995, 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i
disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Sr. Josep Fidel Gracia Sampé llicència municipal per a
establir una activitat de reparació de calçat, entapissats i treballs diversos
d’artesania, al local situat a la planta baixa de l’immoble d’ús residencial
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existent a l’av. València, 7, de Gandesa, de conformitat amb la documentació
aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’activitat núm. 24/2019 i amb les
condicions següents:
1. L’aforament màxim del local serà de 26 persones.
2. S’hauran d’instal·lar a l’interior del local els senyals de prohibit fumar,
d’acord amb el que estableix la Llei 28/2005, de 26 de desembre, modificada
posteriorment per la Llei 42/2010, de 30 de desembre.
3. Caldrà sol·licitar als Serveis Tècnics Municipals que realitzin la corresponent
acta de comprovació de l’activitat.
4. L’horari de treball serà el normal per a aquest tipus d’activitat, segons
regulació de l’òrgan oficial competent.
SEGON:
Determinar que la present llicència s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer el titular de la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
11) Aprovació definitiva si s’escau, de la imposició i ordenació de
contribucions especials per les bores de “Rehabilitació del c. d’Horta,
Santa Maria i la Presó”.
El Sr. Alcalde va exposar que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de
data 25 de gener de 2018, havia aprovat provisionalment la imposició i
ordenació de contribucions especials per les obres de “Recuperació de la zona
delimitada pels carrers d’Horta, Santa Maria i de la Presó”. Dit acord s’havia
sotmès a informació pública mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 36 de data 20 de febrer de 2018 i notificació individualitzada
als subjectes passius i per edictes. Durant el tràmit d’informació pública no va
presentar-se cap reclamació ni tampoc va constituir-se cap associació
administrativa de contribuents.
El Sr. Alcalde va exposar que atenent a aquest acord i un cop finalitzada
l’actuació i quantificat el seu cost definitiu,
proposava al Ple aprovar
definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials, d’acord
amb la documentació i proposta obrants a l’expedient.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
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Vistos els articles 17, 33.4 i 34 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;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar definitivament la imposició i ordenació de contribucions
especials per les obres nomenades “Recuperació de la zona delimitada pels
carrers d’Horta, Santa Maria i de la Presó”, en els termes següents:
-Cost real de l'obra:........................................................262.370,72€
-Ajuts i subvencions:........................................................217.077,00€
-Cost que suporta l'Ajuntament:........................................45.293,72€
-Import a recaptar en concepte de contribucions
especials:...........................................................................27.176,24€
(equivalent al 60,00 per 100 del cost que suporta l'Ajuntament)
-Mòdul de repartiment: Metres lineals de façana.
-Subjectes Passius: Els propietaris dels immobles afectats per les obres,
segons relació obrant a l'expedient.
SEGON: Notificar el present acord als subjectes passius juntament amb la
liquidació tributària que els hi correspon satisfer com a titulars d’un immoble
afectat per dites obres.
TERCER: Indicar als interessats que contra l’acord transcrit i les liquidacions
devengades, es podrà interposar recurs de reposició davant el Ple de
l’Ajuntament.
12) Aprovació si s’escau, del conveni d’adquisició de béns i/o drets, a
formalitzar amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, amb motiu de l’ocupació de finques municipals
per obres de construcció de la Variant de Gandesa, Ctra. C-43, PK 11+700
al 13+600, tram Gandesa.
Vist el conveni d’adquisició de béns i/o drets, a formalitzar amb el Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb motiu de
l’ocupació per part d’aquesta, de finques municipals per obres de construcció
de la Variant de Gandesa, Ctra. C-43, PK 11+700 al 13+600, tram Gandesa,
segons la relació següent:
▪-Finca registral núm. 2357, Polígon 15, Parcel·la 166.
Expropiació de 1.890,00 m2 destinats a domini públic.
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▪-Finca registral núm. 5918, Polígon 15, Parcel·la 167
Expropiació de 487,00 m2, destinats a domini públic.
▪-Finca registral núm. 3524, Polígon 18, Parcel·la 381.
Ocupació temporal de 152,00 m2 per la reposició d’un servei d’abastament
d’aigua al nucli de Gandesa
-Indemnització/Preu just a abonar a l’Ajuntament: 2.778,19€
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el conveni de referència.
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
signar-lo en representació de l’Ajuntament.
TERCER: Donar trasllat del present acord al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i als
efectes escaients.
Assumptes de Cultura:
13) Aprovació si s’escau, del conveni de col·laboració a formalitzar entre
el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell
Comarcal de la Terra Alta i l’Ajuntament de Gandesa, per a la gestió de
l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta.
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha tramès una nova
proposta de conveni de col·laboració a formalitzar amb el Consell Comarcal i
l’Ajuntament per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta.
D’acord amb la Llei d’Arxius i Documents, la gestió de l’Arxiu Comarcal
correspon als consells comarcals, excepte quan el consell comarcal i
l’ajuntament cap de comarca acordin que l’arxiu faci alhora les funcions d’arxiu
comarcal i d’arxiu municipal, supòsit en què la gestió correspon conjuntament
al consell comarcal i l’ajuntament.
A la nova proposta de conveni es concreten les obligacions, competències i
funcions de cadascuna de les parts que hi intervenen.
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,
atribueix competències al municipi en matèria d’activitats i instal·lacions
culturals;
Atès que per altra part, l’article 71 del mateix text legal, estableix que el
municipi, per a la gestió dels seus interessos, també pot exercir activitats
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complementàries de les pròpies d’altres administracions públiques i,
particular, les relatives a arxius;

en

L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la proposta de conveni de col·laboració a signar entre el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal
de la Terra Alta i l’Ajuntament per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de la Terra
Alta, la part dispositiva del qual es transcriu íntegra a continuació:
“PACTES:
Primer.- El Consell Comarcal de la Terra Alta i l’Ajuntament de Gandesa acorden que l’Arxiu
Comarcal de la Terra Alta faci alhora les funcions d’arxiu comarcal i les d’arxiu municipal de
Gandesa. En conseqüència, l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta rebrà i conservarà la
documentació en fase semi activa i inactiva de l’Ajuntament de Gandesa i de les entitats que en
depenen, d’acord amb els articles 30.2.c), 32 i 33 de la Llei d’arxius i documents.
Segon.- Per tal d’assegurar la coordinació, la comunicació eficaç i la informació mútua en
l’exercici dels aspectes competencials que la Llei 10/2001, d’arxius i documents, atribueix a
cadascuna de les administracions implicades en el funcionament dels arxius comarcals, es
constituirà una comissió de seguiment integrada per un representant del Consell Comarcal de
la Terra Alta, un representant de l’Ajuntament de Gandesa, un representant dels Serveis
Territorials del Departament de Cultura i un representant de la Direcció General del Patrimoni
Cultural. Aquesta comissió es reunirà almenys una vegada l’any.

Tercer.- El Consell Comarcal de la Terra Alta assumirà les obligacions següents:
a) Assumir allò que preveu l’article 33 de la Llei d’arxius i documents i el que s’acordi en el si
de la Comissió de Seguiment.
b) Si les necessitats del servei d’arxiu ho requereixen, destinar-hi un administratiu/va per a
cobrir-les; Necessitat que serà acordada en el marc de la Comissió de Seguiment.
Aquesta persona s’adequarà al règim horari, llicències, vacances i permisos establert amb
caràcter general per a tot el personal que treballa al Consell Comarcal.
c) Fer-se càrrec de la contractació dels tractaments de desinfecció, desinsectació i
desratització, els quals s’efectuaran d’acord amb el Protocol de condicions tècniques i
d’aplicació establert per la Unitat de prevenció de riscos laborals del Departament de Cultura.
d)) Proporcionar el material d’oficina necessari per al funcionament de l’Arxiu.
Quart.- L’Ajuntament de Gandesa assumirà les obligacions següents:
a) Assumir allò que preveu l’article 33 de la Llei d’arxius i documents i el que s’acordi en el si
de la Comissió de Seguiment.
b) Fer-se càrrec de les despeses del subministrament d'aigua, electricitat, gas,
servei de neteja i manteniment de l’immoble.

telefonia,

Cinquè.- El Departament de Cultura assumirà les obligacions següents:
a) Exercir les competències que, determinades per al conjunt dels arxius comarcals, la Llei
d’arxius i gestió documents li confereix en els seus articles 17 i 29.
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b) Transferir al Consell Comarcal de la Terra Alta per a la gestió de l’Arxiu, la dotació
econòmica anual que li correspongui de l’assignada en el pressupost de la Generalitat de
Catalunya per al funcionament dels Arxius Comarcals.
c) Destinar-hi el tècnic/a superior director de l’Arxiu Comarcal, el qual estarà en situació de
personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat del cos de titulats superiors
de la Generalitat de Catalunya, arxivers.
d) Fer-se càrrec de les despeses derivades de la instal·lació, manteniment i connexió a les
centrals d’alarmes dels sistemes de seguretat així com de l’adquisició i manteniment de
l’equipament informàtic i proporcionar els programaris necessaris per a la correcta gestió
de l’arxiu.

Sisè.- Per regular les obligacions econòmiques que assumeix la Generalitat anualment per a la
gestió de l’arxiu comarcal es signarà un conveni específic anual entre el departament de
Cultura i el Consell Comarcal de la Terra Alta que establirà l’aportació econòmica a transferir al
Consell Comarcal de la Terra Alta per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta o bé es
formalitzarà la transferència mitjançant Resolució del Departament de Cultura.
Setè.- Aquest conveni tindrà una vigència de quatre anys, prorrogables quatre anys més
mitjançant acord exprés de les parts. Així mateix aquestes podran modificar-ne el contingut
mitjançant la signatura d’addendes o rescindir-ne la vigència, mitjançant denúncia expressa
amb un preavís mínim de sis mesos.”

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 a la Direcció General d’Arxius de la
Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i als efectes escaients.”
Assumptes diversos:
14) Assumptes de l’Alcaldia-Presidència.
No n’hi varen haver.
PREGS I PREGUNTES:
A continuació el Sr. Alcalde va disposar el començament del torn de precs i
preguntes i va cedir la paraula als Srs. Regidors.
La Regidora Sra. Assumpció Colom Mestre, del Grup Municipal ApG-ERC-AM,
va dir que trobava bé que es fessin actuacions de millora energètica però no
trobava bé que al Viver d’Empreses no hi hagués calefacció, que a tots els
edificis s’havien de condicionar.
El Sr. Alcalde va dir que ara s’havia de fer la conversió de gas liquat a gas
natural, la qual cosa valia molts divers i no hi havia partida pressupostària. Var
dir que tant bon punt es pugui, es posarà la calefacció al Viver.
La Regidora Sra. Estela del Rosario Calaf, del Grup Municipal ApG-ERC-AM,
va preguntar què passava amb la mobilitat de vehicles i accessos al c. Teresa
Borràs Domènech.
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El Sr. Alcalde va dir que s’havia de regular el trànsit viari de manera que la
mobilitat fos segura i evitar ensurts, va dir que s’havien de buscar mesures
correctores per la seguretat del trànsit de vehicles i vianants.
El Regidor Sr. Joan Pallés Solé, del Grup Municipal ApG-ERC-AM, va
manifestar que el c. Marià Fortuny estava sempre ocupat per un o dos vehicles
mal estacionats que tallaven el pas del carrer,
que no s’hi podia circular i
s’havia de donar la volta.
El Sr. Alcalde va dir que ja es tindria en compte.
La Regidora Sra. Assumpció Colom Mestre, del Grup Municipal ApG-ERCAM, va manifestar que a l’av. Catalunya es podria posar a la calçada un
limitador de velocitat per evitar possibles accidents.
El Sr. Alcalde va dir que potser es podria preveure al Pressupost Municipal de
2020. Va dir que també s’haurien de posar limitadors de velocitat a la Ctra. de
Bot.
No hi van haver més precs ni preguntes.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió a les 23:h de la data al començament assenyalada.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, 3 de desembre de 2019.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Certifico;
LA SECRETÀRIA,

Carles Luz Muñoz.
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