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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA  
DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA  

EL DIA 11 DE MARÇ DE 2016  

Presidenta:

Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP

Regidors:

Sra. Caterina Brusca Campos SU-CP
Sr. Demetrio Querol Pasalamar SU-CP
Sra. Elvira Labernia Callarisa SU-CP
Sr. Albert Palacios Bernad SU-CP

Secretària:

Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Cap

A Ulldecona, el dia onze de març de dos mil setze.

Essent  les  tretze  hores  i  trenta  minuts  es  constitueix  la  Junta  de  Govern  Local,  integrada  pels
membres que s'expressen a l'encapçalament, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Núria Ventura
i Brusca, assistida per la secretària accidental de la corporació, amb l'objectiu de celebrar la sessió
ordinària corresponent al dia d'avui, i que ha estat convocada amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.

2. Llicències urbanístiques.

3. Llicències d'activitats.

4. Llicències d’ocupació de la via pública. 

5. Concessions funeràries.

6. Llicències d'ocupació temporal: Mercat municipal. 

7. Aprovació definitiva de la numeració de la Urbanització Molí de l'Om.

8. Acord d'adhesió a la tercera pròrroga de l'acord marc de subministrament d'energia
elèctrica  destinat  als  ens  locals  de  Catalunya  adjudicat  pel  Consorci  Català  del
Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia, SAU.

9. Acord territorial per a la reactivació econòmica i l'ocupació.

10. Aprovació de les bases específiques reguladores de la convocatòria del procediment
selectiu  per  a  la  cobertura,  mitjançant  el  sistema  de  concurs-oposició,  d'una  plaça
d'operari/ària de neteja l'Ajuntament d'Ulldecona, en règim de personal laboral temporal,
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i per a la creació d'una borsa de treball, i convocatòria de les proves selectives.

11. Impugnar el RD 1/2016, pel qual s'aprova la revisió dels Plans Hidrològics, en relació al
Pla Hidrològic de la part espanyola de la demarcació hidrològica de l'Ebre i  atorgar
poder per a pleits.

12. Aprovació de l'expedient i del plec de clàusules administratives particulars i tècniques
per a l'adjudicació d'un contracte de subministrament d'un vehicle per a la Policia local,
per  procediment  obert,  oferta  econòmica  més  avantatjosa,  amb  diversos  criteris
d'adjudicació,  modalitat  de  rènting.  Acordar  simultàniament  la  licitació  d'aquest
contracte.

13. Aprovació de l'expedient i del plec de clàusules administratives particulars i tècniques
per a  l'adjudicació  d'un  contracte  de subministrament  d'un vehicle  per  a  la  Brigada
Municipal,  per  procediment  obert,  oferta  econòmica  més  avantatjosa,  amb diversos
criteris d'adjudicació, modalitat de rènting. Acordar simultàniament la licitació d'aquest
contracte.

14. Aprovació de l'expedient i del plec de clàusules administratives particulars i tècniques
per  a  l'adjudicació  d'un  contracte  de  subministrament  d'un  vehicle  per  al  jardiner
municipal,  per  procediment  obert,  oferta  econòmica  més  avantatjosa,  amb diversos
criteris d'adjudicació, modalitat de rènting. Acordar simultàniament la licitació d'aquest
contracte.

15. Aprovació de l'expedient i del plec de clàusules administratives particulars i tècniques
per a l'adjudicació d'un contracte de subministrament d'un vehicle per al Guarda Rural,
per  procediment  obert,  oferta  econòmica  més  avantatjosa,  amb  diversos  criteris
d'adjudicació,  modalitat  de  rènting.  Acordar  simultàniament  la  licitació  d'aquest
contracte.

Obert l'acte per la presidència, s'han adoptat els acords següents:

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  

S'aprova l'acta  de la  sessió  anterior,  celebrada el  dia  12 de febrer  de 2016,  per  unanimitat  dels
membres consistorials presents.

2. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES  

ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’OBRA  

Vistes les sol·licituds formulades pels diferents peticionaris per executar obres segons els projectes
presentats i la documentació acompanyada.

Atès que s'han emès tots els informes pertinents els quals obren en els expedients.

Atès  que  la  Junta  de  Govern  Local  és  competent  per  a  l'atorgament  de  les  dites  llicències  per
delegació de l'Alcaldessa de data 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar les llicències municipals d'obres que es detallen a continuació amb les determinacions que
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conté la documentació presentada, salvat del dret de propietat i sens perjudici de tercer.

Nom: JMR
Registre general: 2353 - 16/10/12
Expedient: 2-33-12-69
Emplaçament: MOSSEN MULET, 5
Obra a realitzar: EDIFICI PER A LOCAL SENSE US I HABITATGE
Observacions: En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres, haurà

de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

Nom: ZEIK 1913, SLU
Registre general: 37 - 07/01/2016
Expedient: 2-33-16-2
Emplaçament: CALVARI, 55-57 (TINENT FERRE, 70-72)
Obra a realitzar: ARRANJAMENT DE TOTES LES FAÇANES DELS IMMOBLES
Observacions: Condicionada a què no s'actuarà a l'espai situat a la planta segona del c/

Calvari, 55 i c/ Tinent Ferré, 70.
Abans d’iniciar les obres caldrà dipositar la fiança prevista en l’article 11.c)
del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió
de  residus  de  la  construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres, haurà
de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

Nom: AQF
Registre general: 346 - 09/02/2016
Expedient: 2-33-16-14
Emplaçament: POL. 36, PARC. 145, 266
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA A LA FINCA DE 372 M I LLUIR 200 M2 DE

PARET A L'INTERIOR D'UNES GRANGES
Observacions: Condicionada a què la tanca tindrà una alçada màxima de 3 metres. La part

opaca  (paret)  no  superarà  els  0,80  metres  d'alçada,  i  la  resta  fins  a  3
metres, es pot executar amb tanca metàl·lica calada.
Abans d’iniciar les obres caldrà dipositar la fiança prevista en l’article 11.c)
del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió
de  residus  de  la  construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres, haurà
de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

Nom: RMT
Registre general: 350 - 09/02/2016
Expedient: 2-33-16-15
Emplaçament: POL. 34, PARC. 227, 229, 230, 231
Obra a realitzar: ACABAMENT  DE  TANCA DE  200  M  AMB  TELA METAL·LICA SOBRE

CIMENTACIÓ EXISTENT
Observacions: Condicionada a què la tanca tindrà una alçada màxima de 3 metres. La part

opaca  (paret)  no  superarà  els  0,80  metres  d'alçada,  i  la  resta  fins  a  3
metres, es pot executar amb tanca metàl·lica calada.

Pàg. 3/31



Acta Junta Govern Local
any 2016

Nom: DTM
Registre general: 363 - 10/02/2016
Expedient: 2-33-16-16
Emplaçament: POL. 69, PARC. 50
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA DE 200 M DE TELA METAL·LICA D'1,50 M

AMB UNA FILADA DE GREGANS
Observacions: Condicionada a què la tanca tindrà una alçada màxima de 3 metres. La part

opaca  (paret)  no  superarà  els  0,80  metres  d'alçada,  i  la  resta  fins  a  3
metres, es pot executar amb tanca metàl·lica calada.

Nom: CCL
Registre general: 520 - 24/02/2016
Expedient: 2-33-16-17
Emplaçament: MUNTANER, 17
Obra a realitzar: CANVIAR  LA  COBERTA  SENSE  ACTUAR  EN  ELS  CABIRONS

EXISTENTS
Observacions: Condicionada a què caldrà emprar com a material d'acabat de la coberta, la

teula àrab per tal d'integrar l'edificació amb la tipologia de l'entorn.
Abans d’iniciar les obres caldrà dipositar la fiança prevista en l’article 11.c)
del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió
de  residus  de  la  construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres, haurà
de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

Nom: CGC
Registre general: 528 - 25/02/2016
Expedient: 2-33-16-18
Emplaçament: POL. 34, PARC. 53
Obra a realitzar: COL·LOCACIO DE COMPTADOR DE LLUM AMB SUPORT

Nom: CBR 
Registre general: 600 - 02/03/2016
Expedient: 2-33-16-19
Emplaçament: MURADA DE BAIX, 46
Obra a realitzar: ENDERROC EDIFICACIO ENTRE MITGERES
Observacions: Condicionada  a  què  el  sol·licitant  de  la  llicència  ha  de  presentar  a

l'Ajuntament,  en el  termini  d'un  mes a comptar  des  de la  finalització  de
l'obra, un certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
També  caldrà  adoptar  les  mesures  necessàries  per  tal  de  protegir  les
mitgeres dels edificis veïns, i que aquestes restin en condicions de seguretat
i salubritat.
Abans d’iniciar les obres caldrà dipositar la fiança prevista en l’article 11.c)
del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió
de  residus  de  la  construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres, haurà
de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

Pàg. 4/31



Acta Junta Govern Local
any 2016

Nom: JCF
Registre general: 618 - 04/03/2016
Expedient: 2-33-16-20
Emplaçament: MAJOR, 110
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO  DE  TORRETA  DE  TELECOMUNICACIONS  DE  WIFI

MODEL 180 DE TELEVES DE 14,50 M D'ALÇADA
Observacions: Abans d’iniciar les obres caldrà dipositar la fiança prevista en l’article 11.c)

del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió
de  residus  de  la  construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres, haurà
de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

Nom: CASTELL VIDAL, S.L.
Registre general: 619 - 04/03/2016
Expedient: 2-33-16-21
Emplaçament: POL. 75, PARC. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 86 (CTRA. LA SENIA KM.2)
Obra a realitzar: REVESTIR  PARET  INTERIOR,  MODIFICACIO  DE  GUARDA  ROBA  I

CANVIAR  3  FINESTRES  AL  MENJADOR  DEL  LOCAL  AMB  UN
PRESSUPOST DE 16.201,74 €

Observacions: Abans d’iniciar les obres caldrà dipositar la fiança prevista en l’article 11.c)
del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió
de  residus  de  la  construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres, haurà
de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

2. Les obres s'hauran d'iniciar dintre del termini d'1 any a comptar a partir de la notificació d'aquesta
resolució. I es fixa el termini màxim d'interrupció en 6 mesos, i el termini del seu acabament en 3
anys, d'acord amb el que disposa la normativa urbanística.

De  conformitat  amb  l'art.  181.2  del  Decret  legislatiu  1/2005,  que  aprova  el  text  refós  de  la  llei
d’urbanisme s'adverteix al titular de la llicència que el transcurs d'aquest termini suposarà la caducitat
de la llicència, de forma que la continuació de les actuacions requerirà la sol·licitud de pròrroga amb
antelació a la producció de la caducitat, sense la qual el seu exercici serà il·legítim.

3. Establir que en l'obra, i en un lloc visible des de la via pública, es col·locarà la placa d'obres, de
model oficial,  des del començament de les obres fins a l'obtenció de la llicència d'ús i  ocupació.
Caldrà tenir a disposició dels Serveis d'Inspecció Municipal:

a. Document acreditatiu de la concessió de la llicència.
b. El projecte aprovat degudament diligenciat.

Per aquest motiu és necessari que l'interessat passi a buscar per aquest Ajuntament la placa d'obres
municipal i una còpia degudament diligenciada del projecte en virtut del qual s'atorga la llicència.

4. Les renúncies, canvis o substitucions de tècnics d'obligada intervenció en l'obra, o bé de l'empresa
constructora, s'hauran de notificar a l'Ajuntament.

5.  Durant  la  realització  de  les  obres,  s'hauran  d'acomplir  les  disposicions  d'aplicació  general  i,
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especialment, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques i altres elements de
precaució, observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de
rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia
aplicables.

6.  El  titular de la llicència haurà de comunicar a l'Ajuntament l'acabament de l'obra i  sol·licitar la
llicència de primera ocupació quan es tracti d'obres de nova planta o que impliquin una modificació de
l'ús.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. RENÚNCIA  

Nom: JCF
Registre general: 617 – 04/03/2016 
Expedient: 2-33-16-11
Emplaçament: SANT LLUC, 35
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TORRETA DE TELECOMUNICACIONS DE WIFI 

MODEL 180 DE TELEVES DE 12 M D'ALÇADA - RENÚNCIA 
LLICÈNCIA

Vista la sol·licitud de renúncia a la llicència urbanística formulada pel peticionari.

Atès que la renúncia al dret és legítima de conformitat amb els arts. 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i
ha de ser acceptada sense cap més tràmit per l'Ajuntament.

Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa
de data 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Acceptar la renúncia a la llicència urbanística dalt referenciada, donar de baixa els càrrecs i rebuts
que ha generat i procedir a les devolucions d'ICIO i fiances pertinents, si s'escau.

PRÒRROGA LLICÈNCIA URBANÍSTICA  

Nom: ALO
Registre general: 2900 - 27/10/2015
Expedient: 2-33-10-29 A
Emplaçament: POL. 17, PARC. 34
Obra a realitzar: PRORROGA  PER  ACABAR  LES  OBRES  DE  REHABILITACIO  I

AMPLIACIO CASETA EXISTENT

Vista la sol·licitud formulada per la Sra. ALO de pròrroga de la llicència urbanística atorgada en data
13/05/2011  per  la  Junta  de  Govern  Local  per  PRORROGA  PER  ACABAR  LES  OBRES  DE
REHABILITACIO I AMPLIACIO CASETA EXISTENT.

Atès el que disposen els art. 189.2 i 189.4 del Decret legislatiu 1/2010, que aprova el text refós de la
llei d’urbanisme.

Obra en l'expedient l'informe jurídic.

Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa
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de data 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Denegar la pròrroga de la llicència urbanística de la Sra. ALO, atès que ha transcorregut el termini
previst en la llicència per acabar les obres, tal com consta en la llicència, i aquesta caduca.

3. LLICÈNCIES AMBIENTALS  

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT. DECLARACIÓ RESPONSABLE  

Sol·licitant: JBF
Registre General: 460 - 17/02/2016
Expedient: 2-37-16-3
Emplaçament: VICENT AUBA, 2, BAIXOS, PORTA A
Activitat: PERRUQUERIA
Classificació de l’activitat: DECLARACIÓ RESPONSABLE

Antecedents:

1. En data 17/02/2016 va entrar en aquest Ajuntament una declaració responsable d'inici de l'activitat
de PERRUQUERIA al carrer VICENT AUBA, 2, BAIXOS, PORTA A, per part del Sr. JBF. 

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts per l'article 13.1 de la Llei 16/2015, del
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.

3. Els tècnics municipals han informat favorablement sobre el projecte.

4.  La Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la dita llicència per delegació de
l’alcaldessa de data 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 17/02/2016 el Sr. JBF inicia
l'activitat  de  PERRUQUERIA al  carrer  VICENT AUBA,  2,  BAIXOS,  PORTA A,  salvat  el  dret  de
propietat i  sense perjudici  de tercers, condicionada al  compliment dels valors límit  d'emissió i  les
mesures preventives marcades en la documentació aportada i legislació pertinent.

2. Inscriure l'esmentada activitat al Registre municipal d'activitats.

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT. ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES. LLICÈNCIA MUNICIPAL  

Sol·licitant: JFPD
Registre General: 2928 - 29/10/2015
Expedient: 2-37-15-22 A
Emplaçament: MUNTANER, 1 - BAIXOS
Activitat: BAR AMB TERRASSA DESCOBERTA
Aforament total 
activitat: 34 PERSONES
Aforament terrassa: SENSE VALORACIÓ PER SER DESCOBERTA
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Superfície màx. 
Terrassa: 19,25 m² (1,75m X 11,00m)
Classificació de 
l’activitat: LLICÈNCIA MUNICIPAL

ACTIVITAT RECREATIVA
MRESTAURACIÓ
BAR

Antecedents:

1. En data 13/11/2015 la JGL va acceptar la comunicació d'obertura d'un establiment per exercir
l'activitat de BAR, situat al carrer MUNTANER, 1 - BAIXOS, el titular del qual és el Sr. JFPD.

2.  En data 29/10/2015 va entrar  en aquest  Ajuntament una sol·licitud de modificació de l'activitat
existent de BAR al carrer MUNTANER, 1 - BAIXOS per incloure una terrassa, acompanyada de la
documentació exigida per la normativa vigent, sol·licitada per part del Sr: JFPD.

3. D'acord amb l'art.  127 del Decret 112/2010, les modificacions dels establiments i  de les seves
instal·lacions estan sotmesos a l'obtenció d'una nova llicència o autorització quan siguin substancials.
Donat  que  la  inclusió  de  la  terrassa  a  l'activitat  suposa  un  canvi  de  règim,  passant  de  ser  una
comunicació a ser una llicència; s'entén aquest canvi com una modificació substancial, per aquesta
raó es considera un canvi substancial.

4. Atenent a l'annex I del Decret 112/2010, aquesta activitat és de caràcter ordinari, sent l'establiment
fix i la seva classificació pel seu aforament és de baix aforament.

5. S'han sol·licitat els informes preceptius que esmenta l'article 101 del Decret 112/2010, sent el seu
sentit favorable.

6. S'ha sotmès l'expedient a informació pública per un termini de vint dies hàbils mitjançant anunci al
tauler de l'Ajuntament, pàgina web de l'Ajuntament i publicació en el  Butlletí Oficial de la Província,
sense que s'hagin formulat al·legacions. També s’ha sotmès a informació veïnal sense cap al·legació.

7. L'horari d'obertura i tancament de l'activitat, donat que no s'indica el contrari a la documentació
aportada i que l'ajuntament no n'indica cap d'especial, serà el genèric previst per una activitat de les
seves característiques, regulat per la Generalitat de Catalunya.
L'horari  d'obertura  i  tancament  de  la  terrassa  serà  el  que  s'indica  a  l'Ordenança  reguladora  de
l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses, vetlladors i instal·lacions similars.

8. Els tècnics municipals han informat favorablement sobre el projecte, condicionant-lo al compliment
de les mesures preventives següents:

– Segons indica  l'informe del  Departament  de  Salut,  caldrà  disposar  d'aigua  calenta  al
rentamans de la zona de la cuina.

– Segons l'informe de la Policia Local, caldrà desmuntar la terrassa en finalitzar la jornada
de bar o bé a requeriment de l'autoritat o dels seus agents si ho consideren oportú.

9. La Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la dita llicència per delegació de
l'alcaldessa de data 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Deixar sense efecte la comunicació efectuada en data 6/10/2015 per part del Sr. JFPD, per exercir
l'activitat de BAR al carrer MUNTANER, 1 - BAIXOS i acceptada per la JGL de data 13/11/2015.
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2. Atorgar al Sr. JFPD la llicència per exercir l'activitat de BAR AMB TERRASSA DESCOBERTA al
carrer MUNTANER, 1 - BAIXOS d'Ulldecona, salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers,
condicionada al compliment de les mesures preventives següents:

– Segons indica  l'informe del  Departament  de  Salut,  caldrà  disposar  d'aigua  calenta  al
rentamans de la zona de la cuina.

– Segons l'informe de la Policia Local, caldrà desmuntar la terrassa en finalitzar la jornada
de bar o bé a requeriment de l'autoritat o dels seus agents si ho consideren oportú.

3.  Informar  l’interessat  que  d'acord  amb  l'article  130  del  Decret  112/2010,  pel  qual  s'aprova  el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives de la Llei 11/2009, de regulació administrativa
dels espectacles públics i les activitats recreatives, l’establiment haurà de:

* Al moment de la posada en marxa de les instal·lacions i inici de l’activitat:
- Certificat del tècnic/tècnica director/directora de l’execució del projecte on es faci constar

l’adequació de les mateixes a la llicència atorgada.
- Realitzar un control inicial que garanteixi l’adequació de les instal·lacions i l’activitat als

requeriments legals  aplicables i  específicament,  als fixats  en la llicència i  el  projecte
autoritzat, d'acord amb l'article 131 del Decret 112/2010.

* Cada quatre anys:
- Realitzar  un  control  periòdic  que  garanteixi  la  seva  adequació  permanent  als  punts

assenyalats en aquesta llicència i projecte, d'acord amb l'article 132 del Decret 112/2010.
- El termini computa des de la data de l'atorgament de la llicència o des de la darrera acta

de control. L'acta de control s'ha d'aixecar abans que finalitzi aquest termini.

Els  controls  hauran de ser  realitzats  o verificats  per  una entitat  col·laboradora de l’Administració
degudament acreditada segons l'article 138 del Decret 112/2010 i per a la seva execució s'haurà de
tenir en compte el que esmenten els articles 134, 135, 137, 138 i 139 del Decret 112/2010.
Amb anterioritat a la seva actuació, l’entitat que realitzi o verifiqui el control ho haurà de notificar a
l'ajuntament i als efectes de comunicació oportuns.
Seran objecte, tant de control inicial com dels controls periòdics, totes les determinacions fixades en
la llicència.

4. Informar a l'interessat que l'establiment ha de disposar de les plaques o rètols normalitzats que
s'especifiquen a l'article 72 del Decret 112/2010. Aquests rètols almenys han d'estar en la llengua
catalana, segons la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
Caldrà donar compliment a allò que disposa l'art. 53.3 sobre limitacions d'accés per a les persones
menors d'edat, quan a la prohibició de venda i subministrament de begudes alcohòliques i productes
del  tabac  als  menors  de  18  anys,  i  disposar  dels  rètols  que  informen  sobre  cadascuna  de  les
prohibicions, segons s'estableixen a la legislació vigent.

5. Informar l’interessat que quan la terrassa estigui prevista instal·lar a la via pública, prèviament a la
instal·lació de la terrassa, s'haurà de procedir a la sol·licitud de l'ocupació de la via pública i donar
compliment a l'Ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per a
terrasses.

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT. ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES. COMUNICACIÓ. CANVI  
TITULAR.  

Sol·licitant: JMBP
Anterior titular: BAR LA MASIA, CB
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Registre general: 510 – 23/02/2016
Expedient: 2-37-05-16 C
Activitat: CANVI TITULAR BAR MUSICAL
Emplaçament: MAJOR, 1
Aforament màxim: 146 PERSONES
Classificació de 
l’activitat: COMUNICACIÓ

ACTIVITAT RECREATIVA
MUSICALS 

Objecte: CANVI DE TITULARITAT

Antecedents.

1. En data 18/05/2006 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Ulldecona va autoritzar l'obertura
d'un bar musical a l'edifici situat al carrer Major núm. 1 d'Ulldecona.

2. En data 16/07/2012 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Ulldecona va acceptar un canvi no
substancial a la llicència atorgada en data 18/05/2006, consistent en la reducció de l'aforament del
local a un total de 146 persones.

3. Aquesta activitat, que quan es va donar amb el règim de la Llei 3/1998, es trobava classificada en
l'annex II.2 i que amb la nova Llei 11/2009, quedava classificada en el règim de llicència, amb el canvi
no substancial passa a pertànyer al règim de comunicació d'acord amb les especificacions de l'article
124 del Decret 112/2010.

4. Atenent a l'annex I del Decret 112/2010, aquesta activitat és de caràcter ordinari, sent l'establiment
fix i la seva classificació pel seu aforament és de baix aforament.

5. L'horari d'obertura i tancament de l'activitat, donat que no s'indica el contrari a la documentació
aportada i que l'ajuntament no n'indica cap d'especial, serà el genèric previst per una activitat de les
seves característiques, regulat per la Generalitat de Catalunya.

6. En data 23/02/2016, amb el RGE núm. 510, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per tal
que el Sr. JMBP figuri com a nou titular, amb el consentiment de l'anterior titular de la llicència, la raó
social Bar la Masia CB.

Fonaments.

1. En data 2/08/2009 va entrar en vigència la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa
dels espectacles i les activitats recreatives.

2. En data 27/09/2010 va entrar en vigència el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, de la Llei 11/2009.

3.  La Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la dita llicència per delegació de
l’alcaldessa de data 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser el nou titular de la llicència el Sr. JMBP.

2.  Informar  a  l'interessat  que  aquest  canvi  de  titularitat  de la  llicència  s'atorga  salvat  el  dret  de
propietat i sense perjudici de tercer. 
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3. Notificar aquest canvi tant al nou titular com a l'anterior titular.

4. Informar a l’interessat que els establiments comercials han de disposar els seus rètols almenys
amb la llengua catalana, segons la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

5.  Informar  l’interessat  que  d'acord  amb  l'article  130  del  Decret  112/2010,  pel  qual  s'aprova  el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives de la Llei 11/2009, de regulació administrativa
dels espectacles públics i les activitats recreatives, l’establiment haurà de realitzar un control periòdic
que garanteixi la seva adequació permanent als punts assenyalats en aquesta llicència i projecte cada
quatre anys, d'acord amb l'article 132 del Decret 112/2010. El termini computa des de la data de
l'atorgament de la llicència o des de la darrera acta de control. L'acta de control s'ha d'aixecar abans
que finalitzi aquest termini. La data de l'últim control és 3/09/2015, per tant el control haurà de ser
realitzat abans del 03/09/2019.
Els controls  hauran de ser realitzats o verificats per una Entitat  Col·laboradora de l’Administració
degudament acreditada segons l'article 138 del Decret 112/2010 i per a la seva execució s'haurà de
tenir en compte el que esmenten els articles 134, 135, 137, 138 i 139 del Decret 112/2010.
Amb anterioritat a la seva actuació, l’entitat que realitzi o verifiqui el control ho haurà de notificar a
l'ajuntament i als efectes de comunicació oportuns.

OBERTURA ESTABLIMENTS. DECLARACIÓ RESPONSABLE. CANVI TITULAR  

Sol·licitant: EBF
Anterior titular: NOU ART JOIES, SL
Registre general: 465 - 18/02/2016
Expedient: 2-37-06-38 A
Emplaçament: MAJOR, 58
Activitat: JOIERIA

Antecedents.

1. En data 7/12/2006 la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Ulldecona va atorgar llicència d'activitat
per exercir una activitat de JOIERIA a l'immoble situat al MAJOR, 58 d'Ulldecona, sent el seu titular la
raó social Nou Art Joies SL

2. En data 18/02/2016, amb el RGE núm. 465, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per tal
que la Sra. EBF figuri com a nou titular, havent-hi el consentiment del titular actual.

Fonaments.

1. En data 11/08/2010 va entrar en vigència la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, derogant-se la Llei 3/1998.

2.  En data 18/08/2015 va entrar en vigència la Llei  16/2015, del  21 de juliol,  de simplificació de
l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs de Catalunya i d'impuls de
l'activitat econòmica.

D'acord amb la nova reglamentació,  aquesta activitat  de JOIERIA, es classifica com una activitat
econòmica innòcua, i per tant resta subjecta al règim de declaració responsable d'acord amb l'art.
13.1.a) de la Llei 16/2015.

3. Vista la sol·licitud formulada per EBF, per procedir al canvi de titularitat de la llicència d'activitat de
JOIERIA. Atès que la sol·licitud gaudeix de tots els requisits per procedir al canvi de titularitat de
conformitat amb l'art. 14 de la Llei 16/2015 i l'art. 86 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
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s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

4.  La Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la dita llicència per delegació de
l’alcaldessa de data 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser el nou titular de la llicència la Sra. EBF.

2.  Informar  a  l'interessat  que  aquest  canvi  de  titularitat  de la  llicència  s'atorga  salvat  el  dret  de
propietat i sense perjudici de tercer. 

3. Comunicar aquest acord a la raó social Nou Art Joies SL com a anterior titular i a la Sra. EBF com a
nou titular.

4. Informar a l’interessat que els establiments comercials han de disposar els seus rètols almenys
amb la llengua catalana, segons la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

LPCAA. RÈGIM LLICÈNCIA. CANVI TITULAR.  

Sol·licitant: NDJ
Anterior titular: NJAG
Registre general: 616 – 03/03/2016
Expedient: 2-37-07-33 C
Emplaçament: POL. 35, PARC. 230
Activitat: EXPLOTACIO AGRICOLA DE 10.000 CAPS DE POLLASTRES D'ENGREIX
Classificació
LL3/98: ANNEX II.1 – LLICÈNCIA  AMBIENTAL

11. ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERES
1.a.  AUS  DE  CORRAL,  ENTENENT  QUE  ES  TRACTA  DE  GALLINES
PONEDORES  O  D'UN  NOMBRE  EQUIVALENT  DE  PLACES  <40.000  I
>2.000

Antecedents.

1. En data 26/06/2009 la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Ulldecona va atorgar llicència d'activitat
per exercir una activitat d'EXPLOTACIO AGRICOLA DE 10.000 CAPS DE POLLASTRES D'ENGREIX
al POL. 35, PARC. 230 d'Ulldecona, sent el seu titular el Sr. NJAG. 

2. En data 03/03/2016, amb el RGE núm. 616, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per tal
que el Sr. NDJ figuri com a nou titular, havent-hi el consentiment del titular actual.

Fonaments.

1. En data 11/08/2010 va entrar en vigència la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats.

2. Vista la sol·licitud formulada per NDJ, per procedir al canvi de titularitat de la llicència d'activitat
d'EXPLOTACIO AGRICOLA DE 10.000 CAPS DE POLLASTRES D'ENGREIX. Atès que la sol·licitud
gaudeix de tots els requisits per procedir al canvi de titularitat de conformitat amb l'art. 86 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
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3. La Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la dita llicència per delegació de
l’alcaldessa de data 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser el nou titular de la llicència el Sr. NDJ.

2.  Informar  a  l'interessat  que  aquest  canvi  de  titularitat  de la  llicència  s'atorga  salvat  el  dret  de
propietat i sense perjudici de tercer. 

3. Segons l'acord de la Junta de Govern de data 26/06/2010, aquesta activitat estava condicionada a:

Gestió d’aigües residuals
a.    Les aigües sanitàries i de neteja s’han de gestionar amb les dejeccions ramaderes.
b. No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.
c. L’explotació haurà d’adoptar les mesures necessàries perquè les aigües pluvials no entrin

en contacte amb elements contaminants (fems, deixalles, pinsos, dejeccions, etc.) i pugui
afectar el medi hídric.

d. En cas que l’activitat es trobi en zona de policia, caldrà que disposi de la corresponent
autorització.

e. En cas que l’establiment s’abasteixi d’aigua procedent de fonts pròpies haurà d’acreditar
la inscripció de l’aprofitament al Registre d’Aigües, i si no es disposa de la corresponent
acreditació, haurà de sol·licitar-ne el dret, d’acord amb l’article 52 i concordants del text
refós de la Llei d’Aigües, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

Gestió de les dejeccions ramaderes
a. La  neteja  de  les  instal·lacions  es  realitzarà  de  tal  manera  que  la  quantitat  d'aigua

utilitzada i la freqüència permetin reduir la quantitat d'aigües brutes generades.
b. Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l'activitat, les aigües de

neteja  de  les  edificacions,  i  les  aigües  residuals  sanitàries,  s'hauran de  gestionar
juntament amb les dejeccions ramaderes.

c. S'adoptaran les mesures de seguretat  adients  per  tal  d'evitar  vessaments accidentals
durant les operacions d'extracció de les dejeccions i de les aigües residuals dels sistemes
d'emmagatzematge.

d. La capacitat de bestiar per la qual s’atorga la llicència ambiental i la capacitat que consta
al Llibre d’Explotació Ramadera (LER) no coincideixen, el titular de l’explotació ramadera
haurà de presentar a l’oficina comarcal corresponent la llicència ambiental, en el termini
de 15 dies des de la data de recepció  de la mateixa,  per tal  d’adequar el  LER a la
capacitat de bestiar que figura a la llicència ambiental.

e. En cas de què el titular del Pla rebi alguna notificació per part d’aquesta CA referent a la
gestió descrita al Pla de gestió, aquest haurà de trametre còpia d’aquesta notificació a
l’ARC i al DAR per tal d’avaluar si la proposta de gestió segueix essent correcta.

f. L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes en zona no vulnerable es farà respectant
al màxim les recomanacions del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el
nitrogen (Ordre de 22 d’octubre de 1998, DOGC núm. 2761, de 9 de novembre de 1998).

g. L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes en zona no vulnerable no s’efectuarà en
els següents casos:
- A menys de 50 m d’una captació d’aigua destinada al consum humà.
- En parcel·les amb més d’un 15% de pendent local.
- En  situacions  climatològiques  adverses;  en  cas  de  precipitacions  o  risc  de
precipitacions, en situacions de gelada i si el terreny està entollat o cobert de neu.
- Distàncies mínimes a respectar sense aplicació de dejeccions ramaderes.

a. Cursos  d’aigua  naturals  i  grans  masses  d’aigua  definits  en  la  cartografia
1:250.000, versió 3 (any 1998) de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC):
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c. Pendent general  10%: 
a. Injectats o aplicats arran de terra: 15 m
b. Aplicats d’altres maneres: 35 m

d. Pendent general > 10%:
c. Injectats o aplicats arran de terra: 25 m
d. Aplicats d’altres maneres: 50 m

b. Altres cursos d’aigua naturals:
e. Pendent general  10%:

e. Injectats o aplicats arran de terra: 5 m *
f. Aplicats d’altres maneres: 10 m *

d. Pendent general > 10%:
Injectats o aplicats arran de terra: 10 m *
Aplicats d’altres maneres: 25 m *

* Si hi ha presència de banda de vegetació arbustiva o arbòria contínua les distàncies
anteriors es redueixen en un 50 %.
c. Cursos d’aigua artificials (canals, séquies, desaigües, etc): 

Injectats o aplicats arran de terra: 1 m
Aplicats d’altres maneres: 2 m

En tots els casos la distància es mesurarà des de la vora de la llera del curs d’aigua.
b. Aquestes distàncies no es tindran en compte si l’aplicació de dejeccions ramaderes

es fa manualment (horts familiars, etc).
h. El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per a

la  correcta  gestió  de  les  dejeccions  ramaderes,  especialment  davant  situacions
imprevistes o excepcionals.

i. En cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions, caldrà atenir-se al  que es
disposa als apartats 5, 6 i 7 de l’article 4 del Decret 220/2001, d’1 d’agost, modificat pel
Decret 50/2005, de 29 de març.

j. El titular de l’explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de les
dejeccions  ramaderes,  que  es pot  obtenir  a  les Oficines  Comarcals  del  Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca o bé a la pàgina web:
http://www.gencat.net/darp/c/ramader/dejecram/dejec07.htm.

Bioseguretat
L’explotació  haurà de complir  amb les mesures de bioseguretat  necessàries per  evitar  la
difusió de malalties.

Gestió d’animals morts
La  gestió  s’efectuarà  mitjançant  un  gestor  autoritzat,  tenint  en  compte  les  següents
condicions:
El contenidor haurà d’estar tapat.
El contenidor s’haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida.
El contenidor i el seu entorn s’haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció.
En produir-se una baixa caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
En el cas d’existència de fossa de cadàvers fora d’ús, la gestió dels animals morts no es
podrà  efectuar  mitjançant  aquesta,  d’acord  amb  el  Reglament  1774/2002  en  el  qual
s’estableixen  les  normes  sanitàries  aplicables  als  subproductes  animals  no  destinats  al
consum humà.

Gestió dels residus agroquímics
a. L’emmagatzematge dels residus agroquímics s’efectuarà en recipients tancats.
b. El temps màxim d’emmagatzematge d’aquests residus no superarà els sis mesos.
c. La gestió d’aquests residus es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per

la  seva  recollida,  es  podran  utilitzar  els  serveis  d’associacions  o  de  distribuïdors  de
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productes zoosanitaris.

4. Informar l’interessat que atenent a la seva classificació a l’annex II.1 del Decret 136/1999, de 18 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament, de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de
la intervenció integral de l’administració ambiental, l’establiment haurà de:

- Control específic: En el termini de 6 mesos des de la data de concessió de la llicència
per verificar que s'han dut a terme les mesures correctores proposades en el programa
de correcció presentat i  les addicionals fixades en l’apartat  1.1 de l’annex I d’aquest
informe i que es detallen a continuació:
- La capacitat de bestiar per la qual s’atorga la llicència ambiental i la capacitat que

consta  al  Llibre  d’Explotació  Ramadera  (LER)  no  coincideixen,  el  titular  de
l’explotació ramadera haurà de presentar a l’oficina comarcal corresponent la llicència
ambiental, en el termini de 15 dies des de la data de recepció de la mateixa, per tal
d’adequar el LER a la capacitat de bestiar que figura a la llicència ambiental.

- En cas de què el titular del Pla hagi rebut alguna notificació per part de la CA referent
a la  gestió  descrita al  Pla de gestió,  aquest  ha de trametre  una còpia d’aquesta
notificació a l’ARC i al DAR per tal d’avaluar si la proposta de gestió segueix essent
correcta

- El titular haurà d'acreditar que forma part de la comunitat que explota el pou, que
aquesta estigui reconeguda per l'organisme de conca i que disposin del corresponent
títol de concessió o, en el seu defecte, la sol·licitud de concessió realitzada per la
comunitat d'usuaris davant l'organisme de conca.

- No s’utilitzen residus de sansa com a combustible o bé que s’han donat d’alta com a
gestors de residus autoritzats.

- Controls  periòdics.  Així  mateix,  l’activitat  resta  sotmesa  a  controls  posteriors
mediambientals de caràcter periòdic cada quatre anys, que garanteixi la seva adequació
permanent als punts assenyalats com a condicionants de la llicència.
- Els control  hauran de ser  realitzats  o  verificats  per  una entitat  col·laboradora de

l’Administració (EAC) degudament acreditada.
- Amb anterioritat a la seva actuació, l’entitat que verifiqui o realitzi el control ho haurà

de notificar al Departament de Medi Ambient a les Terres de l’Ebre, als efectes de
comunicació oportuns.

- A més, seran objecte dels controls periòdics totes les determinacions fixades en la
llicència ambiental, i concretament:
La disponibilitat  i  vigència del  contracte o pòlissa d’assegurança per  la recollida i
tractament dels animals morts.
En el cas d’existència de fossa de cadàvers, que estigui fora d’ús.
Que les  condicions  i  mesures  de  prevenció  de  les  zones d’emmagatzematge  de
residus agroquímics i d'animals morts, són les previstes i es troben en bon estat d'ús.
El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge de residus.
El correcte estat de manteniment i funcionament del sistema d’emmagatzematge de
les dejeccions i si escau, del sistema de tractament de les dejeccions.
El llibre de gestió de les dejeccions ramaderes degudament emplenat.
El  que  li  sigui  d’aplicació  segons  la  normativa  vigent  referent  a  aspectes
mediambientals en el moment d’aquest control.

- Revisió de la llicència.  Caldrà revisar la llicència ambiental  atorgada, en els aspectes
mediambientals,  en  el  termini  de  vuit  anys,  llevat  que  es  produeixin  abans  canvis
substancials en la mateixa que obliguin a la tramitació d’una nova llicència o que s’incorri
en algun dels supòsits de revisió de l’article 67 del Decret 136/1999.

5. Informar al titular que l'activitat d'EXPLOTACIÓ RAMADERA 15.000 POLLASTRES D'ENGREIX,
que d'acord amb la Circular de 17 de març de 2014 sobre la interpretació del règim aplicable de
controls periòdics d'acord amb les diverses modificacions de la Llei 20/2009, previstes a la Llei 9/2011
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i  la  Llei  5/2012,  una  activitat  classificada  com Annex  III  queda  sotmesa  al  règim  d'autocontrols
periòdics que estableix l'article 73 de la Llei 20/2009, si disposa de l'acta de control inicial i darrer
control  periòdic  amb resultat  favorable.  En data 16/09/2013 es va  aportar  un control  periòdic  de
l'activitat amb el resultat favorable. En data 10/12/2013 es va comunicar al titular de la llicència
que  aquesta  activitat  quedava  sotmesa  als  autocontrols  estipulats  per  l'art.  73  de  la  Llei
20/2009.

6. Comunicar aquest acord al Sr. NDJ com a nou titular i al Sr. NJAG com anterior titular.

LPCAA. RÈGIM LLICÈNCIA. CANVI TITULAR.  

Sol·licitant: JLLV
Anterior titular: MEP
Registre general: 530 – 25/02/2016
Expedient: 2-37-07-48 A
Emplaçament: POL. 54, PARC. 321
Activitat: EXPLOTACIÓ RAMADERA 15.000 POLLASTRES D'ENGREIX
Classifica. LL3/98: ANNEX II.1 – LLICÈNCIA  AMBIENTAL

11. ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERES
1.a.  AUS  DE  CORRAL,  ENTENENT  QUE  ES  TRACTA  DE  GALLINES
PONEDORES  O  D'UN  NOMBRE  EQUIVALENT  DE  PLACES  <40.000  I
>2.000

Antecedents.

1. En data 26/03/2010 la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Ulldecona va atorgar llicència d'activitat
per exercir  una activitat d'EXPLOTACIÓ RAMADERA 15.000 POLLASTRES D'ENGREIX a l'edifici
situat al POL. 54, PARC. 321 d'Ulldecona, sent el seu titular la Sra. MEP. 

2. En data 25/02/2016, amb el RGE núm. 530, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per tal
que el Sr. JLLV figuri com a nou titular, havent-hi el consentiment del titular actual.

Fonaments.

1. En data 11/08/2010 va entrar en vigència la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats.

2. Vista la sol·licitud formulada per JLLV, per procedir al canvi de titularitat de la llicència d'activitat
d'EXPLOTACIÓ RAMADERA 15.000 POLLASTRES D'ENGREIX. Atès que la sol·licitud gaudeix de
tots els requisits per procedir al canvi de titularitat de conformitat amb l'art. 86 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,

3.  La Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la dita llicència per delegació de
l’alcaldessa de data 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser el nou titular de la llicència el Sr. JLLV.

2.  Informar  a  l'interessat  que  aquest  canvi  de  titularitat  de la  llicència  s'atorga  salvat  el  dret  de
propietat i sense perjudici de tercer. 

3. Segons l'acord de la Junta de Govern de data 26/03/2010, aquesta activitat estava condicionada a:
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Condicions addicionals al programa de correccions per a l’exercici de l’activitat

• El titular haurà d'acreditar que forma part de la comunitat de regants d’Ulldecona, que està
reconeguda per l'organisme de conca i que disposen del corresponent títol de concessió, o en
el  seu  defecte  la  sol·licitud  de  concessió  realitzada  per  la  comunitat  d'usuaris  davant
l'organisme de conca.

• En  l’informe  de  verificació  s’indica  que  l’allotjament  dels  animals  és  sobre  jaç,  sense
especificar-ne el tipus. En el control específic s’haurà de comprovar que no s’utilitzen residus
(fusta,  clofolla,...)  per  al  jaç  o  bé  que  es  disposa  de  la  corresponent  declaració  de
subproducte.

• Cal aportar un contracte amb una empresa transportista  autoritzada, signat  per  ambdues
parts (ramader i el transportista), que substitueixi o complementi al certificat del transportista
actualment aportat i que reuneixi les següents característiques:
◦ Ha de preveure que retira la totalitat de la gallinassa produïda a l’explotació de marca

oficial 850 HG.
◦ Ha de concretar  que la  freqüència  de recollida serà al  final  del  cicle  productiu  en el

sistema “tot dins-tot fora”.
◦ Ha d’indicar l’empresa agrària de destinació i, si és el cas, les parcel·les d’aplicació.
◦ Ha de ser plurianual o anual renovable automàticament. Ha d’especificar que la rescissió

del contracte per part de qualsevol dels dos signants només pot fer-se si prèviament hi ha
hagut comunicació de la voluntat de rescissió almenys amb 6 mesos d’antelació a la data
de finalització.

◦ Ha d’especificar  que si  es rescindeix el  contracte a instància del  transportista aquest
estarà obligat a retirar i fer-se càrrec de la gallinassa de l’aviram existent a la granja en el
moment de finalització de la vigència del contracte.

• Cal aportar una declaració escrita signada per l’empresa agrària de destinació on es manifesti
l’acceptació de la quantitat de gallinassa produïda per l’explotació ramadera. En aquest escrit
han d’aparèixer identificats el transportista i la granja d’origen de la gallinassa.

Condicions addicionals de gestió per a l’exercici de l’activitat

Gestió d’aigües residuals

• Les aigües sanitàries i de neteja s’han de gestionar amb les dejeccions ramaderes.
• No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.
• L’explotació haurà d’adoptar les mesures necessàries per tal que les aigües pluvials no entrin

en contacte amb elements contaminants (fems, deixalles, pinsos,  dejeccions,  etc.)  i  pugui
afectar el medi hídric.

• En cas que l’activitat  es  trobi  en zona de policia,  caldrà  que  disposi  de la  corresponent
autorització.

• En cas que l’establiment s’abasteixi d’aigua procedent de fonts pròpies haurà d’acreditar la
inscripció  de  l’aprofitament  al  Registre  d’Aigües,  i  si  no  es  disposa  de  la  corresponent
acreditació, haurà de sol·licitar-ne el dret, d’acord amb l’article 52 i concordants del text refós
de la Llei d’Aigües, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

Gestió de les dejeccions ramaderes

• Les  instal·lacions  per  a  l'emmagatzematge  de  les  dejeccions  ramaderes  han  de  ser
estanques,  de tal  manera  que  el  seu contingut  no  pugui  sortir  de l'interior,  i  han d'estar
construïdes  de  tal  forma que  s'eviti  l'entrada  de  les  aigües,  pluvials  netes,  d'escolament
superficial.

• La neteja de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d'aigua utilitzada i la
freqüència permetin reduir la quantitat d'aigües brutes generades.
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• Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l'activitat,  les aigües de
neteja de les edificacions, i les aigües residuals sanitàries, s'hauran d'aconduir fins al sistema
d'emmagatzematge  de  les  dejeccions  ramaderes  (el  dimensionament  del  qual  haurà  de
contemplar l'entrada d'aquestes aigües).

• S'adoptaran les mesures de seguretat adients per tal d'evitar vessaments accidentals durant
les  operacions  d'extracció  de  les  dejeccions  i  de  les  aigües  residuals  dels  sistemes
d'emmagatzematge.

• La capacitat de bestiar per la qual s’atorga la llicència ambiental i la capacitat que consta al
Llibre d’Explotació Ramadera (LER) no coincideixen, el titular de l’explotació ramadera haurà
de presentar a l’oficina comarcal corresponent la llicència ambiental, en el termini de 15 dies
des de la data de recepció de la mateixa, per tal d’adequar el LER a la capacitat de bestiar
que figura a la llicència ambiental.

• Malgrat  que  el  Pla  de  gestió  afecta  a  zones  vulnerables  segons  els  Decrets  283/1998,
476/2004 i l’Acord de Govern 128/2009, no hi ha increment de la capacitat de bestiar segons
la Disposició Transitòria Quarta del Decret 136/2009.

• Anualment  s’entregarà  al  Departament  d’Agricultura,  Alimentació  i  Acció  Rural  una  còpia
informatitzada  del  contingut  d’aquest  Llibre  de  gestió,  que  contindrà  les  quantitats
efectivament  lliurades  i  les  diferents  destinacions,  així  com  els  albarans  d’entrega
degudament diligenciats al transportista autoritzat. 

• D’acord amb la Disposició Transitòria Tercera del Decret 136/2009, les explotacions existents
disposen d’un any des de l’entrada en vigor del Decret per complir els requeriments relatius a
la capacitat d’emmagatzematge que s’estableixen a l’article 15 i per presentar una modificació
del  Pla  de gestió,  de conformitat  amb l’article  21.6,  en cas que es vegi  incrementada la
quantitat de nitrogen com a conseqüència de l’aplicació dels valors estàndard establerts o per
adaptar l’aplicació agrícola de les dejeccions a les dosis indicades a l’annex 9.1 del Decret
136/2009. 

• L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i la resta de fertilitzants nitrogenats en zona
vulnerable es farà respectant el Decret 136/2009, o normativa que el substitueixi, i el Codi de
bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d’octubre de 1998).

• En  zona  vulnerable,  les  èpoques  d’aplicació  agrícola  dels  fertilitzants  nitrogenats  i  les
quantitats màximes de nitrogen a aplicar respectaran el que s’indica als articles 4 i  5 del
Decret 136/2009.

• Per  a  les  zones  vulnerables  establertes  pels  Decrets  283/1998  i  476/2004,  la  quantitat
màxima de nitrogen procedent dels fems i altres materials orgànics a aplicar és de 170 kg
N/ha i any, mentre que a les zones designades vulnerables per l’Acord de Govern 128/2009,
és la que s’estableix a l’article 24 del Decret 136/2009, mentre que a l’agost del 2010 serà de
170 kg N/ha i any.

• L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes en aquelles zones que no es van designar
vulnerables pels Decrets 283/1998 i 476/2004 es farà respectant al màxim les recomanacions
del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d’octubre de
1998).

• El mètode d’aplicació dels fertilitzants nitrogenats, tant en zona vulnerable com fora de les
zones  vulnerables, es farà d’acord amb l’article 8 del Decret 136, tenint en compte el que es
disposa als articles 9 i 10 de l’esmentat Decret, sobre l’aplicació dels fertilitzants en terrenys
de fort pendent i l’aplicació en terrenys entollats, inundables, gelats o nevats.

• En  l’aplicació  agrícola  dels  fertilitzants  caldrà  respectar  les  distàncies  i  terminis  màxims
d’incorporació de fertilitzants al sòl fixats a la Secció 2 del Decret 136/2009.

• El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per a la
correcta gestió de les dejeccions ramaderes, especialment davant situacions imprevistes o
excepcionals.

• En cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions caldrà atenir-se al que es disposa
als apartats 6, 7 i 8 de l’article 21 del Decret 136/2009.

• El  titular  de  l’explotació  ramadera  està  obligat  a  portar  al  dia  el  Llibre  de  gestió  de  les
dejeccions  ramaderes,  que  es  pot  obtenir  a  les  Oficines  Comarcals  del  Departament
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d’Agricultura,  Alimentació  i  Acció  Rural  o bé a la  pàgina web: http://www.gencat.cat/dar >
Ramaderia.  Sanitat  Animal  >  Gestió  de  dejeccions  ramaderes  i  fertilitzants  nitrogenats>
Impresos i models. 

• Anualment  s’entregarà  al  Departament  d’Agricultura,  Alimentació  i  Acció  Rural  una  còpia
informatitzada  del  contingut  d’aquest  Llibre  de  gestió,  que  contindrà  les  quantitats
efectivament  lliurades  i  les  diferents  destinacions,  així  com  els  albarans  d’entrega,
degudament diligenciats, al transportista autoritzat.

Bioseguretat

L’explotació haurà de complir  en tot moment amb les mesures de bioseguretat establertes per la
legislació vigent per evitar la difusió de malalties.

Gestió d’animals morts

La gestió s’efectuarà mitjançant un gestor autoritzat, tenint en compte les següents condicions:

• El contenidor haurà d’estar tapat.
• El contenidor s’haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida.
• El contenidor i el seu entorn s’haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció.
• En produir-se una baixa caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
• En el cas d’existència de fossa de cadàvers fora d’ús, la gestió dels animals morts no es

podrà  efectuar  mitjançant  aquesta,  d’acord  amb  el  Reglament  1774/2002  en  el  qual
s’estableixen  les  normes  sanitàries  aplicables  als  subproductes  animals  no  destinats  al
consum humà.

Gestió dels residus agroquímics

• L’emmagatzematge dels residus agroquímics s’efectuarà en recipients tancats.
• El temps màxim d’emmagatzematge d’aquests residus no superarà els sis mesos.
• La gestió d’aquests residus es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la

seva recollida, es podran utilitzar els serveis d’associacions o de distribuïdors de productes
zoosanitaris.

4. Informar l’interessat que atenent a la seva classificació a l’annex II.1 del Decret 136/1999, de 18 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament, de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de
la intervenció integral de l’administració ambiental, l’establiment haurà de:

• Control Específic:  En el termini de 4 mesos des de la data de concessió de la llicència per
verificar  que  s'han  dut  a  terme  les  mesures  correctores  proposades  en  el  programa  de
correcció presentat i les addicionals fixades en l’apartat 1.1 de l’annex I d’aquest informe i que
es detallen a continuació:
◦ El  titular  haurà  d'acreditar  que  és  usuari/forma part  de  la  comunitat  de  regants,  que

aquesta estigui reconeguda per l'organisme de conca i que disposin del corresponent títol
de concessió o, en el seu defecte, la sol·licitud de concessió realitzada per la comunitat
d'usuaris davant l'organisme de conca.

◦ En el termini de 15 dies des de la data de concessió de la llicència ambiental, modificació
del  Llibre  de  l’Explotació  Ramadera  (LER)  per  adequar-lo  a  la  capacitat  per  la  qual
s’atorga la llicència ambiental.

◦ Cal  aportar  un  contracte  amb  una  empresa  transportista  autoritzada, signat  per
ambdues parts (ramader i el transportista), que substitueixi o complementi al certificat del
transportista actualment aportat i que reuneixi les següents característiques:

◦ Ha de preveure que retira la totalitat de la gallinassa produïda a l’explotació de marca
oficial 850 HG.
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◦ Ha de concretar  que la  freqüència  de recollida serà al  final  del  cicle  productiu  en el
sistema “tot dins-tot fora”.

◦ Ha d’indicar l’empresa agrària de destinació i, si és el cas, les parcel·les d’aplicació.
◦ Ha de ser plurianual o anual renovable automàticament. Ha d’especificar que la rescissió

del contracte per part de qualsevol dels dos signants només pot fer-se si prèviament hi ha
hagut comunicació de la voluntat de rescissió almenys amb 6 mesos d’antelació a la data
de finalització.

◦ Ha d’especificar  que si  es rescindeix el  contracte a instància del  transportista aquest
estarà obligat a retirar i fer-se càrrec de la gallinassa de l’aviram existent a la granja en el
moment de finalització de la vigència del contracte.

◦ Cal aportar una declaració escrita signada per l’empresa agrària de destinació on es
manifesti l’acceptació de la quantitat de gallinassa produïda per l’explotació ramadera. En
aquest  escrit  han  d’aparèixer  identificats  el  transportista  i  la  granja  d’origen  de  la
gallinassa

◦ Comprovar que no s’utilitzen residus (fusta, clofolla,...) com a jaç per als animals o bé que
es disposa de la corresponent declaració de subproducte. 

• Controls periòdics. Així mateix, l’activitat resta sotmesa a controls posteriors mediambientals
de caràcter periòdic cada quatre anys, que garanteixi la seva adequació permanent als punts
assenyalats com a condicionants de la llicència.
Els  controls  hauran  de  ser  realitzats  o  verificats  per  una  entitat  col·laboradora  de
l’Administració (EAC) degudament acreditada.
Amb anterioritat  a la seva actuació,  l’entitat  que verifiqui  o realitzi  el  control  ho haurà de
notificar al Departament de Medi Ambient a les Terres de l’Ebre, als efectes de comunicació
oportuns.
A més, seran objecte dels controls periòdics totes les determinacions fixades en la llicència
ambiental, i concretament:
◦ El  compliment  de  les  condicions  mínimes establertes  en  el  RD 1084/2005 de  16 de

setembre, d’ordenació de l’avicultura de carn.
◦ La  disponibilitat  i  vigència  del  contracte  o  pòlissa  d’assegurança  per  la  recollida  i

tractament dels animals morts.
◦ En el cas d’existència de fossa de cadàvers, que estigui fora d’ús.
◦ Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de residus

agroquímics i d'animals morts, són les previstes i es troben en bon estat d'ús.
◦ El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge de residus.
◦ El correcte estat de manteniment i funcionament del sistema d’emmagatzematge de les

dejeccions i si escau, del sistema de tractament de les dejeccions.
◦ Anualment s’entregarà al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural una còpia

informatitzada  del  contingut  d’aquest  Llibre  de  gestió,  que  contindrà  les  quantitats
efectivament  lliurades  i  les  diferents  destinacions,  així  com  els albarans  d’entrega,
degudament diligenciats, al transportista autoritzat.

◦ El que li sigui d’aplicació segons la normativa vigent referent a aspectes mediambientals
en el moment d’aquest control.

• Revisió  de  la  llicència.  Caldrà  revisar  la  llicència  ambiental  atorgada,  en  els  aspectes
mediambientals, en el termini de vuit anys, llevat que es produeixin abans canvis substancials
en la mateixa que obliguin a la tramitació d’una nova llicència o que s’incorri en algun dels
supòsits de revisió de l’article 67 del Decret 136/1999.

5. Informar al titular que l'activitat d'EXPLOTACIÓ RAMADERA 15.000 POLLASTRES D'ENGREIX,
que d'acord amb la Circular de 17 de març de 2014 sobre la interpretació del règim aplicable de
controls periòdics d'acord amb les diverses modificacions de la Llei 20/2009, previstes a la Llei 9/2011
i  la  Llei  5/2012,  una  activitat  classificada  com Annex  III  queda  sotmesa  al  règim  d'autocontrols
periòdics que estableix l'article 73 de la Llei 20/2009, si disposa de l'acta de control inicial i darrer
control periòdic amb resultat favorable. Fins al dia d'avui no s'ha realitzat cap acta de control, per tant,
els controls d'aquesta activitat es regiran per l'establert a la llicència.
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6. Comunicar aquest acord al Sr. JLLV com a nou titular i a la Sra. MEP com anterior titular.

OBERTURA ESTABLIMENTS. CANVI TITULAR  

Sol·licitant: GFP
Registre general: 536 – 26/02/2016
Expedient: 2-37-15-17
Emplaçament: CALVARI, 33
Activitat: ESTABLIMENT  DE  VENTA  AL  DETALL  DE  PRODUCTES  DIVERSOS

(ROBA I PRODUCTES ARTESANALS)

Antecedents.

1.  En  data  23/07/2015  la  Comissió  de  Govern  de  l'Ajuntament  d'Ulldecona  es  va  donar  per
assaventada de l'exercici d'una activitat d'ESTABLIMENT DE VENTA AL DETALL DE PRODUCTES
DIVERSOS  (ROBA  I  PRODUCTES  ARTESANALS)  a  l'immoble  situat  al  carrer  CALVARI,  33
d'Ulldecona, sent els seus titulars GFP i MCVF.

2. En data 26/02/2016, amb el RGE núm. 536, s'ha presentat per part de la Sra. MCVF una renúncia
a la titularitat compartida de la llicència dalt esmentada, sol·licitant que se l'exclogui de l'activitat.

Fonaments.

1. En data 11/08/2010 va entrar en vigència la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, derogant-se la Llei 3/1998.

2.  En data 18/08/2015 va entrar en vigència la Llei  16/2015, del  21 de juliol,  de simplificació de
l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs de Catalunya i d'impuls de
l'activitat econòmica.

D'acord amb la nova reglamentació, aquesta activitat d'ESTABLIMENT DE VENTA AL DETALL DE
PRODUCTES DIVERSOS (ROBA I  PRODUCTES ARTESANALS),  es classifica  com una activitat
econòmica innòcua, i per tant resta subjecta al règim de declaració responsable d'acord amb l'art.
13.1.a) de la Llei 16/2015.

3. Vista la sol·licitud formulada per MCVF, per ser exclosa com a titular de l'activitat.  Atès que la
sol·licitud gaudeix de tots els requisits per procedir al canvi de conformitat amb l'art. 86 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

4.  La Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la dita llicència per delegació de
l’alcaldessa de data 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Acceptar el canvi proposat a la titularitat de l'activitat dalt referenciat, passant a ser el nou titular de
la llicència el Sr. GFP.

2. Informar a l'interessat que aquest canvi a la titularitat s'atorga salvat el dret de propietat i sense
perjudici de tercer. 

3. Comunicar aquest acord a MCVF i a GFP.
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4. Informar a l’interessat que els establiments comercials han de disposar els seus rètols almenys
amb la llengua catalana, segons la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

4. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació de via pública presentada pel peticionari,

Atès el contingut de l'informe tècnic que obra en l'expedient,

Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa
de 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar la llicència d’ocupació de la via pública que es detalla a continuació:

Sol·licitant: ZEIK 1913, SLU
Registre general: 38 - 07/01/2016
Expedient: 2-43-16-1
Emplaçament: CALVARI, 55-57 (TINENT FERRE, 70-72)
Superfície ocupada: 24,00 m2
Motiu de l'ocupació: OCUPACIO  VIA  PUBLICA  PER  COL·LOCACIO  DE  BASTIDA  I

CONTENIDOR DE RUNES 24 M2 DURANT 1 MES
Observacions: Condicionada  a  la  restitució  dels  paviments  a  l’estat  original  anterior  a

l’execució  de  les  obres  i,  a  l'acompliment  de  l'ordenança  municipal
d'instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la
via pública.
Només es permet l'obertura de rases entre dilluns i dijous, fins les 7 de la
tarda, de tal manera que no es poden obrir rases en cap cas en cap de
setmana.
Abans d'iniciar les obres s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el
dia d'inici de les obres i el nom i telèfon de la persona responsable de les
mateixes, per correu electrònic (stecnics@ulldecona.cat) o fax (977720622,
a l'atenció dels serveis tècnics), amb una antelació mínima de 48 hores al
seu inici.

2.  Informar  a  l’interessat  que  l’atorgament  de  dita  llicència  tan  sols  li  atribueix  una  condició  de
precarista, essencialment revocable per raons d’interès públic, en les termes de l’art. 57.2 del Decret
336/1988,  de 17 d’octubre pel  qual  s’aprova el  Reglament de Patrimoni  de les entitats  locals  de
Catalunya (endavant RPC).

I només legitima l’ocupació en l’emplaçament i per la superfície dalt referenciada.

3. Informar l’interessat que està obligat a deixar lliure el bé ocupat un cop conclogui l’ocupació. I que
està obligat a restaurar els danys que causi el bé i a respondre dels mateixos danys, en els termes
que estableix l’art. 175 RPC.
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5. CONCESSIONS FUNERÀRIES  

ATORGAMENT DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS  

Vistes les sol·licituds de concessió funerària formulades pels diferents peticionaris.

Atès que l'Ajuntament és competent per a la prestació del servei públic de cementiri (segons el que
disposa l'art. 25.2 j de la llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant
LRBRL),  i  l'art.  63.2 j  de la  Llei  8/87,  de 15 d'abril,  municipal  i  de règim local  de Catalunya (en
endavant LMRLC), el qual té la naturalesa de necessari (segons l'art. 26.1 LRBRL).

Atès que el  bé té naturalesa demanial  (art.  79.3 LRBRL i  185.1 LMRLC) i  l'ús que es pretén té
caràcter de privatiu (art. 202.4 LMRLC) el títol que legitima l'ús és la concessió administrativa i la seva
transmissió se subjecta a autorització.

Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa
de data 18 de juny de 2015,

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar les concessions sobre drets funeraris consistents en l'ocupació privativa de nínxol del 
cementiri municipal que es detallen a continuació:

Titular: JMBR
Expedient: 1-13-16-1 (1)
Nínxol: 654-C; Ulldecona

Titular: ACS
Expedient: 1-13-16-1 (2)
Nínxol: 658-C; Ulldecona

Titular: ACS
Expedient: 1-13-16-1 (3)
Nínxol: 659-C; Ulldecona

2. La concessió queda subjecta al règim següent:

a. La concessió administrativa s'atorga per a la seva utilització inherent a l'afectació dels béns, per un 
termini de 50 anys.

b. En els supòsits de transferència, aquesta se subjecta a autorització administrativa, i s'ha d'entendre
atorgada pel termini que resta al venciment de la concessió.

c. La utilització del bé es farà únicament segons l'afectació.

d. El concessionari respondrà dels danys que causi al bé per dol o negligència.

e. La concessió s'extingirà immediatament una vegada conclòs el termini d'atorgament, de manera 
que l'interessat haurà de deixar el bé lliure i vacu a disposició de l'administració.

f. En tota utilització del bé, s'ajustarà a les disposicions legals reglamentàries en matèria de policia 
sanitària mortuòria.
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6. LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL.   

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. PARADA INTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL. RENÚNCIA.  

Sol·licitant: CS
Emplaçament: Pedra 23

Vista la sol·licitud de renúncia a la llicència d'ocupació temporal dalt referenciada.

Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa
de 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Acceptar la renúncia a la llicència dalt referenciada.

7. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA NUMERACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MOLÍ DE L'OM.  

Vista la necessitat d’aprovar oficialment la numeració de la Urbanització Molí de l’Om donat que per
modificacions urbanístiques, o simplement per evitar confusions a les persones i organismes oficials,
requereixen un pronunciament oficial.

Atès que l’arquitecte municipal ha elaborat una proposta de numeració de la Urbanització Molí de
l’Om.

Atès que la Junta de govern Local de data 17/02/2014 va aprovar inicialment la numeració de la
Urbanització Molí de l'Om.

Atès que durant el termini d'informació pública es van presentar dues al·legacions a l'aprovació inicial
de la numeració de la Urbanització Molí de l'Om, una en data 19 de març de 2014 amb el RGE núm.
634 i l'altra en data 24 de març de 2014 amb el RGE núm. 676.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer. Desestimar les dues al·legacions presentades, per considerar que la situació actual, tot i que
fa  molts  d'anys  que  és  així,  està  creant  conflictes  entre  els  mateixos  veïns  i  les  companyies
subministradores de serveis; reconeixent que aquesta s'havia d'haver resolt  abans. Encara que el
canvi de numeració inicialment representi per als veïns unes molèsties, a la llarga serà beneficiós per
tots. L'Ajuntament des de l'inici de la urbanització en cap moment no va plantejar una numeració, tot i
que en algun cas, va donar algun número prèvia sol·licitud. Per aquest motiu es considera necessari
realitzar aquest canvi.

Segon. Aprovar definitivament la numeració de la Urbanització Molí de l’Om.

Tercer. Notificar directament als veïns que tinguin les seves finques en la zona afectada pel present
acord, per al seu coneixement.

Quart. Comunicar aquesta aprovació al centre cadastral perquè procedeixi a la realització dels canvis
al cadastre, i a l'oficina de correus d'Ulldecona i bombers d'Ulldecona, per al seu coneixement.
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8.  ACORD D'ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DE L'ACORD MARC DE  
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA  
ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L'EMPRESA  
ENDESA ENERGIA, SAU.  

ANTECEDENTS

Primer.- En  data  29  de  gener  de  2013,  la  Comissió  Executiva  del  Consorci  Català  pel
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals de
Catalunya  membres  del  Consorci  (Exp.  2012/01),  a  l’empresa  Endesa  Energia  SAU,  havent-se
formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb una durada d’un
any, des de l’1 d’abril de 2013 fins al 31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es
detallen:

Terme d´energia Terme de potència

Preus (€/MWh) Euros/ kW i any

P1 P2 P3 P1 P2 P3

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700

152,356 Sublot 2 (2.1A) 35,517224

177,553 86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224

150,938 Sublot 4 (2.0 A) 21,893189

183,228 63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189

Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre el Consorci
Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU. 
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació del contracte
de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A,
en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen:

Preus terme de Potència

T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6

3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000

6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any). 

Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA)

PREUS ENERGÍA  (€/MWh)

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6

3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000

6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520

Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta d’acord relativa a la
pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015,
havent-se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga. 

Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta d’acord relativa a
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la segona pròrroga i la cessió a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) de l’acord
marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya,
per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent-se notificat
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga i la cessió del contracte a l’ACM la qual va mostrar la
seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP. 

Cinquè.-  En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord relativa a la tercera
pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals
de Catalunya, per un termini de nou mesos, des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016,
havent-se  notificat  prèviament  a  l’adjudicatària  l’oferta  de  pròrroga  la  qual  va  mostrar  la  seva
conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP. 

FONAMENTS DE DRET

Primer.- Clàusula  setena  del  plec  de  clàusules  administratives  que  regula  l’Acord  marc  del
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp.
2012/01) pel que fa als períodes de pròrroga de la durada del contracte.

Segon.- Clàusula  trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula  l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp.
2012/01) pel que fa a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord marc.

Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) pel que fa a la formalització dels contractes
administratius  mitjançant  la  signatura  per  les  parts  del  contracte  dels  corresponents  documents
contractuals.

Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes.

Cinquè.- Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents en matèria de règim local que
regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Que  l’Ajuntament  d'Ulldecona  s’adhereix  a  la  tercera  pròrroga  de  l’Acord  marc  de
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci
(Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos, que va des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de
2016, amb les següents condicions econòmiques:

Terme d´energia Terme de potència

Preus (€/MWh) Preus (€/kW i any)

P1 P2 P3 P1 P2 P3

115,002 96,809 69,217 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555

141,560 Sublot 2 (2.1A) 44,444710

163,494 85,352 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710

125,265 Sublot 4 (2.0 A) 42,043426

144,809 65,076 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426

Tal  com  disposa  la  clàusula  vint-i-sisena  del  PCAP,  s’aplicaran  als  preus  les  corresponents
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les parts de
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preu regulades en cada moment, que afectin el terme d’energia i que siguin directament aplicables als
consumidors finals de l’energia.

PREUS ENERGÍA  (€/MWh)

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6

3.1A TP-DH3C 100,866 88,530 68,709   -   -   -

6.1 TP-DH6B 114,754 97,365 92,471 78,696 75,889 64,956

Segon.- Autoritzar  a  l’ACM l’accés a  les dades de subministrament  elèctric  d’aquest  ens local  a
efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva execució.

Tercer.- Assabentar  d’aquest  acord,  pels  seus efectes i  coneixement,  a l’Associació  Catalana de
Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).

Quart.  Notificar  aquest  acord  a  Endesa  Energia,  SAU (Av.  Vilanova  12,  08018,  Barcelona)  com
empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat. 

9. ACORD TERRITORIAL PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA I L'OCUPACIÓ.  

El Montsià és la comarca més meridional de Catalunya, té una població de 69.613 habitants i  és
considerada una zona rural. Les característiques pròpies dels dotze pobles que la conformen fa que
es puguin diferenciar dos eixos principals;  l’eix costa litoral - delta de l’Ebre i  l’eix de la Plana -
Ports. Tot i que l’economia i el treball s’esdevenen en el territori més enllà d’un municipi, aquestes
dos  realitats  divergents  han  dificultat  històricament  un  plantejament  comú  de  les  polítiques  de
desenvolupament comarcal. 

El Montsià ha estat un dels territoris més castigats per la crisi econòmica. La seva duresa ha afectat
les nostres famílies i els indicadors socioeconòmics així ho demostren: 

Una caiguda del PIB del 12,75% en el període 2007-2013 enfront el 4,92% de la mitjana catalana
Un PIB per capita de 18.100 € enfront els 27.700 € de mitjana.

1. Amb un 20,81% de taxa de desocupats és la segona pitjor taxa de Catalunya.
2. El 30% de les persones aturades són de llarga durada, dels quals el 75% són majors de

45 anys. 
3. Al voltant del 20% de les persones desocupades són joves (de 16 a 34 anys).
4. El 89% de les persones aturades només té els estudis obligatoris. 

Alhora, preocupa la cronificació d’aquesta situació i els efectes que pot comportar per al territori. Uns
efectes que comencen a ser visibles amb una pèrdua de població els darrers anys, principalment
situada en edats compreses entre els 20 i 39 anys. Aquesta pèrdua humana afecta la pèrdua de
talent, l’envelliment de la població, i la riquesa social i econòmica actual i futura.

Aquest escenari ens transporta a una percepció, tant interna com externa, de manca de dinamisme
econòmic i d’atractiu territorial que preveu un futur poc encoratjador per a la comarca.

La gravetat de la situació fa del tot necessari construir una estratègia territorial innovadora en l’àmbit
de l’ocupació i el desenvolupament econòmic, basada en la cooperació dels actors públics, privats i
comunitat educativa.

Aquest Acord ens ha de permetre impulsar estratègies de desenvolupament econòmic i social que
millorin les condicions de vida dels nostres ciutadans, i que afavoreixin la formació i l’ocupació de

Pàg. 27/31



Acta Junta Govern Local
any 2016

qualitat, per tal d’aconseguir la reactivació socioeconòmica del territori.

Aquest nou marc de cooperació entre les institucions, empreses i la comunitat educativa, s’ha de
veure legitimat per la ciutadania i, per aquest motiu, creiem oportú iniciar un procés de participació
ciutadana que ha de permetre diagnosticar, planificar i consensuar entre totes i tots l’horitzó de les
polítiques de desenvolupament socioeconòmic i d’ocupació del Montsià.

Una nova governança del desenvolupament econòmic local

El nou escenari basat en la cooperació no es pot gestionar amb el vell paradigma; per aquest motiu,
és necessari replantejar-se el model de governança del desenvolupament local del Montsià. “Si volem
resultats diferents no podem fer sempre el mateix”.

La concertació territorial s’estructurarà a partir de la participació directa, la co-responsabilitat en la
presa de decisió i el seguiment de les accions per part dels sectors públics, privats i ciutadania. Un
nou model de governança que progressivament es va adoptant en diferents territoris i que s’alinea
amb les recomanacions de la Unió Europea.

La nova Llei d’ordenació del sistema d’ocupació i  del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Llei
13/2015, del  9 de juliol)  en el prèambul posa de manifest “l’avanç indubtable dels territoris en la
creació de nous instruments per a coordinar-se, relacionar-se i  gestionar polítiques d’ocupació en
funció de les pròpies necessitats” i posa èmfasi en aquest apartat en el nou concepte de governança
amb què “es vol aconseguir la interacció entre tres actors: les administracions, la societat civil i el
sector privat” i continua dient: “La governança és, doncs, una nova forma de govern dinàmic, reticulat
o en xarxa, amb procediments més cooperatius, més exigència en la participació i més eficiència en la
combinació dels elements públics, privats i socials”. 

L’article  15  de  la  Llei  dibuixa  el  concepte  de  concertació  territorial.  En  el  seu  apartat  segon
anomena que “l’àmbit territorial de referència per a la concertació territorial és la comarca” i en els
apartats  següents  posa  de  relleu  la  importància  de  la  participació  dels  agents  públics  i  privats
territorials en la definició de les estratègies territorials que fomentin l’ocupació i el desenvolupament
econòmic.

D’aquesta  manera,  la  nova  governança  que  naix  d’aquest  Acord  territorial  per  a  la  reactivació
econòmica i l’ocupació del Montsià és totalment innovadora al territori i es basa en els principis de:
concertació, participació i consens.

Montsià Actiu, l’embrió d’una agència de desenvolupament econòmic local territorial

Montsià Actiu és un projecte que naix en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques” del Servei
Públic  d’Ocupació  de Catalunya  que  compta  amb la  implicació  de  totes les  entitats  locals  de la
comarca i amb l’adhesió de més de 50 entitats socials i econòmiques.

L’experiència adquirida i l’expertesa tècnica ha fet que avui dia puguem disposar d’una xarxa tècnica
de treball professionalitzat que executa accions en tres àmbits concrets a tot el Montsià:

A) El suport a les persones desocupades
B) El suport al teixit productiu
C) L’organització i planificació del desenvolupament local

En l’àmbit del suport a les persones desocupades s’ha articulat el dispositiu ACTIVA’T, que vetlla per
l’equilibri territorial, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social, amb resultats altament satisfactoris.
Anualment el dispositiu acompanya en la inserció laboral a més de 200 persones.
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Des de la millora del teixit productiu és d’on naixen les noves oportunitats laborals. Per això, en l’àmbit
del  suport  a  l’empresa  es disposa  d’una  cartera  de serveis  de qualitat  que  dóna resposta  a  les
necessitats de més de 150 empreses cada any. Una relació que ha permès la generació d’espais de
confiança i de cooperació públic - privat

Els actors que impulsen l’Acord

Les  institucions públiques  són  els  ajuntaments  dels  municipis  d’Amposta,  Alcanar,  Freginals,  la
Galera, Godall, Masdenverge, Mas de Barberans, la Sénia, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume
d’Enveja,  Santa Bàrbara,  Ulldecona, l’Entitat Municipal  Descentralitzada dels Muntells i  el  Consell
Comarcal del Montsià.

Les organitzacions empresarials i empreses representades en Càmara Arrossera del Montsià, el
Col·lectiu d’Empresaris del Moble i Estellé Parquet, SL.

La comunitat educativa, que és un actor clau, amb la inclusió i participació de l’Institut Montsià. 

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1.  Comprometre's a impulsar  estratègies de desenvolupament econòmic i  social  que millorin  les
condicions  de  vida  dels  nostres  ciutadans,  i  afavoreixin  la  formació  i  l’ocupació  de  qualitat  per
aconseguir la reactivació socioeconòmica del territori.

2. Comprometre's a facilitar un nou marc de cooperació entre les institucions, el teixit productiu i la
comunitat  educativa,  i  l’impuls  d’un  procés  de participació  ciutadana  que  permeti  diagnosticar,
planificar i consensuar l’horitzó de les polítiques de desenvolupament socioeconòmic i d’ocupació del
Montsià.

3. Comprometre's a vetllar pel desenvolupament de les estratègies de desenvolupament econòmic i
social  mitjançant  la  creació  de  la  Taula  de  Concertació  Territorial  formada  per  les  institucions,
empreses i la comunitat educativa. 

4.  Reconèixer  el  treball  implementat  en  el  marc  del  projecte  Montsià  Actiu.  Les  entitats  locals
responsables posen a disposició d’aquest Acord la seva xarxa de treball perquè actuï com a oficina
tècnica.

5. Comprometre's a treballar per donar a conèixer aquest Acord i la seva voluntat oberta a altres
entitats locals, centres educatius i empreses del territori.

Tots els compromisos que adquireixen els actors es basen en l’altruisme i la generositat de tothom,
pensant en l’interès del territori i la seva gent. I tot això ens porta a treballar per al bé comú.

10. APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL  
PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA COBERTURA,  MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-  
OPOSICIÓ,  D'UNA PLAÇA D'OPERARI/ÀRIA DE NETEJA L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA,  EN  
RÈGIM DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL,  I PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE  
TREBALL, I CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES.  

Atesa la necessitat d'aquest Ajuntament de cobertura d'una plaça d'operari/ària, vacant en la plantilla
de personal, en règim de personal laboral temporal, així com la necessitat de creació d'una borsa de
treball per cobrir possibles baixes i vacants. 

Atès  que  és  necessari  procedir  a  l'aprovació  de  les  bases  reguladores  d'aquest  procediment  de
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selecció.

Atès que aquesta competència recau en l'Alcaldessa,  en virtut  de l'art.  21.1.g)  de la LRBRL, qui
delegà en la Junta de Govern Local per decret de 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Aprovar les  bases específiques reguladores de la convocatòria del procediment selectiu per a la
cobertura, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una plaça d'operari/ària de neteja l'Ajuntament
d'Ulldecona, en règim de personal laboral temporal, i per a la creació d'una borsa de treball,  en els
termes incorporats en l'expedient.

2. Convocar les proves selectives per a la provisió de l'esmentada plaça.

11.  IMPUGNAR EL RD  1/2016,  PEL QUAL S'APROVA LA REVISIÓ DELS PLANS  
HIDROLÒGICS,  EN RELACIÓ AL PLA HIDROLÒGIC DE LA PART ESPANYOLA DE LA  
DEMARCACIÓ HIDROLÒGICA DE L'EBRE I ATORGAR PODER PER A PLEITS.  

El RD 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las
demarcaciones hidrogeogràficas del  Cantábrico Occidental,  Guadalquivir,  Ceuta,  Melilla,  Segura y
Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrogeogràfiques del Cantábrico oriental, Miño -
Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, fue publicado en el BOE número 16, de 19 de enero de 2016, el
cual prevé una serie de actuaciones que afectan al caudal del río Ebro y en el territorio por donde
transcurre este.

Fundamentos de derecho

El artículo 63.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Ley de Bases de Régimen Local, 54.3
y 4 del RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en relación con el artículo 551.3 LOPJ y de acuerdo
con las competencias que el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, atribuye al Alcalde y por
su delegación en la Junta de Gobierno Local.

Con todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda:

PRIMERO. Impugnar el RD 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes
Hidrológicos de las demarcaciones hidrogeogràficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta,
Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrogeogràficas del Cantábrico
Oriental, Miño - Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, sólo respecto del Plan Hidrológico de la parte
española de la demarcación hidrogeogràfica del Ebro.

SEGUNDO. Apoderarse al efecto a los Letrados Francisco Espinal Trias, Alexandre Peñalver Cabré y
Agustin Sanchez Bacardit, y la Procuradora de Madrid, la Sra. Maria Esther Centoira Parrondo y la
Procuradora de Barcelona Núria Suñé Peremiquel.

TERCERO. Autorizar a la Alcaldesa del Ayuntamiento a la firma de todos aquellos documentos que
sean necesarios para dar cumplimiento a los acuerdos anteriores.

12.  APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT I DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  
PARTICULARS I TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE DE  
SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE PER A LA POLICIA LOCAL,  PER PROCEDIMENT OBERT,  
OFERTA ECONÒMICA MÉS AVANTATJOSA,  AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ,  
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MODALITAT DE RÈNTING.  ACORDAR SIMULTÀNIAMENT LA LICITACIÓ D'AQUEST  
CONTRACTE.  

Es retira per a millor estudi.

13.  APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT I DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  
PARTICULARS I TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE DE  
SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE PER A LA BRIGADA MUNICIPAL,  PER PROCEDIMENT  
OBERT,  OFERTA ECONÒMICA MÉS AVANTATJOSA,  AMB DIVERSOS CRITERIS  
D'ADJUDICACIÓ,  MODALITAT DE RÈNTING.  ACORDAR SIMULTÀNIAMENT LA LICITACIÓ  
D'AQUEST CONTRACTE.  

Es retira per a millor estudi.

14.  APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT I DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  
PARTICULARS I TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE DE  
SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE PER AL JARDINER MUNICIPAL,  PER PROCEDIMENT  
OBERT,  OFERTA ECONÒMICA MÉS AVANTATJOSA,  AMB DIVERSOS CRITERIS  
D'ADJUDICACIÓ,  MODALITAT DE RÈNTING.  ACORDAR SIMULTÀNIAMENT LA LICITACIÓ  
D'AQUEST CONTRACTE.  

Es retira per a millor estudi.

15.  APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT I DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  
PARTICULARS I TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE DE  
SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE PER AL GUARDA RURAL,  PER PROCEDIMENT OBERT,  
OFERTA ECONÒMICA MÉS AVANTATJOSA,  AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ,  
MODALITAT DE RÈNTING.  ACORDAR SIMULTÀNIAMENT LA LICITACIÓ D'AQUEST  
CONTRACTE.  

Es retira per a millor estudi.

I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les tretze hores i quaranta-cinc minuts, i de tot el que s'ha tractat es formula la present acta de
la qual, com a secretària dono fe.

La Presidenta, La secretària,
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