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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 8 D'ABRIL DE 2016  

Presidenta:

Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP

Regidors:

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  :

Sra. Caterina Brusca Campos SU-CP

A Ulldecona, el dia vuit d'abril 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 del domini públic: Guals.

7. Llicències d'ocupació temporal: Mercat municipal. 

8. Aprovació de l'expedient i del plec de clàusules administratives particulars i tècniques per a la
contractació del subministrament d'un vehicle per a la Policia Local, mitjançant arrendament
en  la  modalitat  de  rènting,  per  procediment  obert,  amb pluralitat  de  criteris  de  valoració.
Acordar simultàniament la licitació d'aquest contracte.

9. Aprovació de l'expedient i del plec de clàusules administratives particulars i tècniques per a la
contractació  del  subministrament  de  dos  vehicles  per  a  la  Brigada  Municipal,  mitjançant
arrendament en la modalitat de rènting, per procediment obert, amb pluralitat de criteris de
valoració.  Acordar simultàniament la licitació d'aquest contracte.
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10. Aprovació de l'expedient i del plec de clàusules administratives particulars i tècniques per a la
contractació del subministrament d'un vehicle per al Guarda Rural, mitjançant arrendament en
la modalitat de rènting, per procediment obert, amb pluralitat de criteris de valoració.  Acordar
simultàniament la licitació d'aquest contracte.

11. Aprovació de l'expedient i del plec de clàusules administratives particulars i tècniques per a la
contractació del servei de socorrisme a la piscina municipal d'Ulldecona, per a la temporada
d'estiu  2016,  per  procediment  obert,  amb  pluralitat  de  criteris  de  valoració.  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  11 de  març  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
conté la documentació presentada, salvat del dret de propietat i sens perjudici de tercer.

Nom: TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
Registre general: 3181 – 20/11/2015
Expedient: 2-33-15-72
Emplaçament: POL. IN. VALLDEPINS . CTRA. TP-3318
Obra a realitzar: ESTESA  DE  CABLE   DE  FO  PER  CANALITZACIO  EXISTENT  I

SUBSTITUINT 6 PALS DE FUSTA PER UNS DE NOUS DE FORMIGO.
REF. 7253642

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 a les 7 de la
tarda, de tal manera que no es poden obrir rases en cap cas en cap de
setmana.
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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.
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: ASD
Registre general: 294 - 04/02/2016
Expedient: 2-33-16-10
Emplaçament: ARIBAU, 17
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO DE COMPTADOR ELECTRIC A LA FAÇANA
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: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA
Registre general: 681 - 11/03/2016
Expedient: 2-33-16-22
Emplaçament: SALVADOR VIDAL, 64
Obra a realitzar: CONNEXIO XARXA DE GAS NATURAL - REF 160111TRR SH
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 a 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.
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.
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Nom: TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
Registre general: 754 - 14/03/2016
Expedient: 2-33-16-23
Emplaçament: VIDAL I BARRAQUER, 4
Obra a realitzar: DESPLAÇAMENT DE LINIA TELEFONICA INSTAL·LANT DOS POSTES A

LA VIA PUBLICA - OBRA 00VC0036
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 a 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.
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: JSE
Registre general: 786 - 17/03/2016
Expedient: 2-33-16-25
Emplaçament: MURADA DE BAIX, 38
Obra a realitzar: ENDERROC EDIFICI ENTRE MITGERES
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: IK
Registre general: 792 - 18/03/2016
Expedient: 2-33-16-26
Emplaçament: SANT RAFEL, 42 (POL. 40, PARC. 139) - VALENTINS
Obra a realitzar: CANVI DE COBERTA
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
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tipus de residus lliurats.

Nom: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA
Registre general: 826 - 23/03/2016
Expedient: 2-33-16-27
Emplaçament: ENTENÇA, 36
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO DE GAS NATURAL - REF 160183TRC SH
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 a 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.
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: JMCM
Registre general: 863 - 30/03/2016
Expedient: 2-33-16-30
Emplaçament: POL. 11, PARC. 2
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO  DE  TANCA  200  M  EN  VARILLES  DE  REA  I  TELA

METAL·LICA
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. Caldrà situar la tanca
a una distància mínima d'un metre respecte al camí.

Nom: AMC
Registre general: 868 - 31/03/2016
Expedient: 2-33-16-31
Emplaçament: MIGDIA, 2 (PASSEIG DE L'ESTACIO, 17)
Obra a realitzar: REBAIX DE VORADA EN UNA LONGITUD DE 2,10 M
Observacions: Condicionada a què caldrà restituir els paviments a l'estat original anterior a

l'execució de les obres.
Caldrà adoptar les mesures de seguretat necessàries per tal de garantir el
pas  dels  vianants  i  o  de  vehicles  per  la  via  pública  en  condicions  de
seguretat.

Nom: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.
Registre general: 933 - 06/04/2016
Expedient: 2-33-16-32
Emplaçament: POL. 34, PARC. 272
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Obra a realitzar: ESTESA DE 20 M DE CABLE AERI BT RZ4x25. REF 517892 – BT
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.
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.
És  necessari  sol·licitar  la  llicència  urbanística  per  a  la  instal·lació  del
puntalet i comptador per part del client.

Nom: INSTITUT CATALA DE LA SALUT
Registre general: 945 - 07/04/2016
Expedient: 2-33-16-33
Emplaçament: MONTSERRAT ROIG, 2-4
Obra a realitzar: TANCAMENT DE VIDRE AMB PORTA EN LINIA DE FAÇANA

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,
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.
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RÈGIM DE COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ  

Nom: ABUC I PROMOCIONS, S.L.L.
Registre general: 755 – 14/03/2016
Expedient: 2-33-06-185
Emplaçament: VICENT AUBÀ, 3 – CONSUELO GAVALDÀ, 2
Obra realitzada: CONSTRUCCIO D'UN EDIFICI AMB 31 PLACES DE GARATGE, 14 

TRASTERS, 1 LOCAL I 19 HABITATGES

Vista la comunicació de primera ocupació dalt referenciada;

Atès l'informe tècnic que obra a l'expedient i posa de manifest que les obres s'han executat conforme
la llicència urbanística que es va atorgar;

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 comunicació de primera ocupació de la raó social  ABUC I  PROMOCIONS, S.L.L.  en
relació  la  finca emplaçada al  carrer  VICENT AUBÀ,  3  –  CONSUELO GAVALDÀ, 2  per  als  usos
previstos en la llicència urbanística que es va atorgar.

3. LLICÈNCIES AMBIENTALS  

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT.  ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES.  RESOLUCIÓ  
ACTUACIÓ CONTROL  

Sol·licitant: CASTELL VIDAL, S.L.
Registre General: 777 – 16/03/2016
Expedient: 2-37-03-13
Emplaçament: POL. 75, PARC. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 86 (CTRA. LA SENIA, KM 2)
Activitat: AMPLIACIO D'ACTIVITAT RESTAURANT

Antecedents:

1. En data 12/08/2004 la JGL va atorgar la llicència per exercir l'activitat d'AMPLIACIO D'ACTIVITAT
RESTAURANT, situada al carrer POL. 75, PARC. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 86 (CTRA. LA SENIA, KM 2)
d'Ulldecona,  sol·licitada per  part  de la  raó social  CASTELL VIDAL,  S.L..  Aquesta activitat  estava
condicionada a 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.

2. En data 16/03/2016, amb el RGE núm. 777, s'ha aportat la documentació corresponent al control
inicial que s'ha realitzat a l'establiment dalt esmentat, que l'entitat de control (EAC) TÜV Rheinland
Iberica Inspection, Certification & Testing, SA ha efectuat, donant compliment a les condicions de la
llicència atorgada i al Decret 112/2010. El pronunciament de l'entitat de control va ser favorable sense
incidències.

3.  En  data  21/03/2016  s'ha  informat  favorablement  sobre  l'esmentat  control  per  part  del  tècnic
municipal

4. La Junta de Govern Local és competent per a la resolució de l'esmentat control d'activitat per
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delegació de l'alcaldessa de data 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Declarar la conformitat amb el control aportat en data 16/03/2016 per l'EAC a l'establiment situat al
POL. 75, PARC. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 86 (CTRA. LA SENIA, KM 2).

2.  Recordar a 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
cada quatre anys que garanteixi la seva adequació permanent als punts assenyalats a la llicència
atorgada. Aquest termini computa des de la realització de l'últim control realitzat. Per tant, s'haurà de
procedir a la realització del pròxim control abans del dia 10/02/2020.

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT. RENÚNCIA  

Nom: SRR
Registre general: 780 – 17/03/2016
Expedient: 2-37-09-1
Emplaçament: AV. GENERALITAT, 8 - BAIXOS
Activitat: COMERÇ AL DETALL DE PRODUCTES ALIMENTARIS I BEGUDES NO 

ALCOHOLIQUES

Vista la sol·licitud de renúncia a la llicència d'activitat 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 ambiental dalt referenciada.

4. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  

LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  

Vistes les sol·licituds de llicència d'ocupació de via pública presentades pels diferents peticionaris,

Atès el contingut dels informes tècnics que obren en els expedients,

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 les llicències d’ocupació de la via pública que es detallen a continuació:
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Sol·licitant: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA
Registre general: 681 - 11/03/2016
Expedient: 2-43-16-11
Emplaçament: SALVADOR VIDAL, 64
Superfície ocupada: 4,92 m2
Motiu de l'ocupació: OBERTURA DE RASA PER CONNEXIO XARXA DE GAS NATURAL - REF.

160111TRR SH
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.

Sol·licitant: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA
Registre general: 826 - 23/03/2016
Expedient: 2-43-16-15
Emplaçament: ENTENÇA, 36
Superfície ocupada: 4,92 m2
Motiu de l'ocupació: OBERTURA DE RASA A LA VIA PUBLICA PER INSTAL·LACIO DE GAS -

REF. 160183TRC SH
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 als interessats que l’atorgament de dites llicències tan sols els atribueix una condició de
precaristes, 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 referenciades.

3.  Informar  als  interessats  que  estan  obligats  a  deixar  lliure  els  béns  ocupats  un  cop  conclogui
l’ocupació. I que estan obligats a restaurar els danys que causi els béns i a respondre dels mateixos
danys, en els termes que estableix l’art. 175 RPC.
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LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES PER A TERRASSES I VETLLADORS  

Sol·licitant: MS
Registre general: 766 - 16/03/2016
Expedient: 2-43-16-12
Emplaçament: MAJOR, 89
Tipus Terrassa: TAULES I CADIRES
Superfície ocupada: 7,50 m² ((3,5 m x 1,5 m) + (1,5 m x 1,5 m)) 
Durada de l'ocupació: 15/05/2016 a 15/09/2016 (18 setmanes)
Motiu de l'ocupació: OCUPACIO DE VIA PUBLICA PER TAULES I  CADIRES EN 7,5  M2

((3,5M X 1,50M + (1,5M X 1,5M)) DEL 15/05/16 AL 15/09/16

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació de via pública dalt referenciada,

Atès el contingut dels informes tècnics que obren 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 al  Sr.  MS la llicència dalt  referenciada,  condicionada al  compliment de l'Ordenança
reguladora de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses, vetlladors i
instal·lacions similars.

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.

5. CONCESSIONS FUNERÀRIES  

ATORGAMENT DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS  

Vista la sol·licitud de concessió funerària formulada pel peticionari.

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,
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La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar la concessió sobre drets funeraris consistent en l'ocupació privativa de nínxol del cementiri 
municipal que es detalla a continuació:

Nou titular: CLM
Expedient: 1-13-16-2 (1)
Anterior Titular: Juan Martínez Luna
Nínxol: 563-A; 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.

6. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC: GUALS  

ATORGAMENT DE LLICÈNCIES  

Vistes les sol·licituds de llicències d'ocupació del domini públic formulades pels diferents peticionaris.

Vistos els informes de la policia local, els quals obren en els expedients.

Vist el que preveu l'ordenança municipal  reguladora dels guals per entrada i sortida de vehicles al
terme municipal d'Ulldecona.

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 les llicències d'ocupació del domini públic, guals, que es detallen a continuació:

Sol·licitant: LLG
Emplaçament: c/ Mar, 23
Expedient: 1-13-16-5 (3)
Metres lineals: 3
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Sol·licitant: IMB
Emplaçament: Murada de Dalt, 29
Expedient: 1-13-16-5 (4)
Metres lineals: 3

Advertir als usuaris que en lloc de pintar la vorera hauran de pintar a l’asfalt , tenint en compte els
criteris  de  senyalització  que  preveu  l'art.  16  de  l'ordenança  municipal  reguladora  dels  guals  per
entrada i sortida de vehicles al terme municipal d'Ulldecona.

2. Informar als interessats que l'atorgament de dites llicències tan sols els atribueix una condició de 
precarista, essencialment revocable per raons d'interès públic, d'urbanització i d'ordenació del trànsit, 
i sense dret a indemnització.

3.  Informar  als  interessats  que  estan  obligats  a  deixar  lliure  els  béns  ocupats  un  cop  conclogui
l'ocupació,  ja  sigui  per  la  revocació  o  baixa  de  la  llicència,  amb  l'obligació  de  complir  amb  les
condicions que preveu l'article 17 de l'ordenança municipal reguladora dels guals per entrada i sortida
de vehicles al terme municipal d'Ulldecona. I que estan obligats a restaurar els danys que causi els
béns i a respondre dels mateixos danys, en els termes que estableix l'art. 175 RPC.

4.  La  llicència  de  gual  comporta  automàticament  la  llicència  d'obres  en  els  casos  en  que  sigui
necessària l'adequació o senyalització del gual corresponent, d'acord amb les oportunes indicacions
tècniques referents als elements urbans a emprar.

5. En el moment de recollir la placa numerada de gual, s'hauran d'abonar les taxes previstes en les
ordenances fiscals reguladores.

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC.    RESERVES D’ESPAIS PER CÀRREGA I  
DESCÀRREGA  . RENÚNCIA A LA LLICÈNCIA  

Sol·licitant: Miquel Alimentació Grup, S.A.
Emplaçament: c/ Entença, s/n

Vista la sol·licitud de renúncia a la llicència d'ocupació del domini públic per a la reserva d'espais per
càrrega i descàrrega dalt referenciada.

Vist el que estableixen 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,  pel  que  fa  a  la  renúncia  dels
interessats als seus drets.

Vist que s'ha donat compliment a allò que estableix l'article 17 de l'ordenança municipal reguladora
dels guals per entrada i sortida de vehicles al terme municipal d'Ulldecona.

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.
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LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUALS. CANVI DE NOM  

Sol·licitant: AIFM
Emplaçament: c/ Montsià, 15

En data 8 de març de 2016, amb registre general d'entrada número 653, s'ha sol·licitat canvi  de
titularitat de la llicència de gual amb número 248, corresponent al c/ Montsià, 15, per tal que la Sra.
AIFM figuri com a nova titular.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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

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

3. Comunicar aquest acord a l'anterior titular i a la Sra. AIFM, com a nou titular.

7. LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL.   

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

Vista la sol·licitud de renúncia a la llicència d'ocupació temporal presentada pel sol·licitant.

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 d'ocupació temporal, parada interior al mercat municipal, que es
detalla a continuació:

Sol·licitant: AJJ
Emplaçament: Felip II, 6
Expedient: 1-13-16-11 (4)

8.  APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT I DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  
PARTICULARS I TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN  
VEHICLE PER A LA POLICIA LOCAL,  MITJANÇANT ARRENDAMENT EN LA MODALITAT DE  
RÈNTING,  PER PROCEDIMENT OBERT,  AMB PLURALITAT DE CRITERIS DE VALORACIÓ.  
ACORDAR SIMULTÀNIAMENT LA LICITACIÓ D'AQUEST CONTRACTE.  

Es retira per a millor estudi.

9.  APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT I DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  
PARTICULARS I TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE DOS  
VEHICLES PER A LA BRIGADA MUNICIPAL, MITJANÇANT ARRENDAMENT EN LA MODALITAT  
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DE RÈNTING,  PER PROCEDIMENT OBERT,  AMB PLURALITAT DE CRITERIS DE VALORACIÓ.  
ACORDAR SIMULTÀNIAMENT LA LICITACIÓ D'AQUEST CONTRACTE.  

Atesa la necessitat  de contractar el  subministrament de dos vehicles per a la Brigada Municipal,
destinats  al  servei  de  manteniment  del  municipi,  donat  que  els  vehicles  dels  quals  es  disposa
actualment ja són molt antics, i la despesa en manteniment i avaries ha augmentat considerablement
en els últims anys.

Vist  l’expedient  incoat  per  tramitar  aquesta  contractació,  i  atès  l’informe  de  secretaria  sobre  el
procediment  a  seguir  per  a  l’aprovació  d’aquesta  contractació,  així  com  l’informe  d’intervenció
respecte a l'existència de crèdit suficient per fer front a la despesa.

De conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona i l’article 110 del Text Refós de
la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic,  aprovat  pel  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de
novembre. 

Atès que 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:

I.  Aprovar  l’expedient  per a la contractació del  subministrament de dos vehicles per a la Brigada
Municipal, mitjançant arrendament en la modalitat de rènting, per procediment obert, amb pluralitat de
criteris de valoració.

II. Autoritzar la despesa plurianual que per aquest Ajuntament representa la contractació referenciada,
subordinant l'autorització de la despesa al crèdit que per a cada exercici autoritzin els pressupostos
respectius. 

III. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que han de
regir la contractació del subministrament de dos vehicles per a la Brigada Municipal.

Sotmetre ambdós plecs a un tràmit d’informació pública per un termini de 20 dies hàbils al BOPT, al
perfil  de contractant i  taulell  d’anuncis de la Corporació, als efectes de què, si escau, s’hi puguin
presentar reclamacions. 

IV. Acordar simultàniament l’obertura de la licitació, si bé aquesta restarà condicionada a què els plecs
de clàusules estiguin  definitivament  aprovats.  De conformitat  amb l’establert  al  plec de clàusules
administratives  particulars,  fixar  en  26  dies  naturals  el  termini  de  presentació  de  les  ofertes,
comptadors a partir de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOPT.

10.  APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT I DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  
PARTICULARS I TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN  
VEHICLE PER AL GUARDA RURAL,  MITJANÇANT ARRENDAMENT EN LA MODALITAT DE  
RÈNTING,  PER PROCEDIMENT OBERT,  AMB PLURALITAT DE CRITERIS DE VALORACIÓ.  
ACORDAR SIMULTÀNIAMENT LA LICITACIÓ D'AQUEST CONTRACTE.  
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Atesa la necessitat de contractar el subministrament d’un vehicle per al Guarda Rural,  destinat al
servei de vigilància, donat que el vehicle del qual es disposa actualment ja és molt antic, i la despesa
en manteniment i avaries ha augmentat considerablement en els últims anys.

Vist  l’expedient  incoat  per  tramitar  aquesta  contractació,  i  atès  l’informe  de  secretaria  sobre  el
procediment  a  seguir  per  a  l’aprovació  d’aquesta  contractació,  així  com  l’informe  d’intervenció
respecte a l'existència de crèdit suficient per fer front a la despesa.

De conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona i l’article 110 del Text Refós de
la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic,  aprovat  pel  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de
novembre. 

Atès que 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:

I.  Aprovar l’expedient per a la contractació del subministrament d'un vehicle per al Guarda Rural,
mitjançant arrendament en la modalitat de rènting, per procediment obert, amb pluralitat de criteris de
valoració.

II. Autoritzar la despesa plurianual que per aquest Ajuntament representa la contractació referenciada,
subordinant l'autorització de la despesa al crèdit que per a cada exercici autoritzin els pressupostos
respectius. 

III. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que han de
regir la contractació del subministrament d'un vehicle per al Guarda Rural.

Sotmetre ambdós plecs a un tràmit d’informació pública per un termini de 20 dies hàbils al BOPT, al
perfil  de contractant i  taulell  d’anuncis de la Corporació, als efectes de què, si escau, s’hi puguin
presentar reclamacions. 

IV. Acordar simultàniament l’obertura de la licitació, si bé aquesta restarà condicionada a què els plecs
de clàusules estiguin  definitivament  aprovats.  De conformitat  amb l’establert  al  plec de clàusules
administratives  particulars,  fixar  en  26  dies  naturals  el  termini  de  presentació  de  les  ofertes,
comptadors a partir de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOPT.

11.  APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT I DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  
PARTICULARS I TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SOCORRISME A LA  
PISCINA MUNICIPAL D'ULLDECONA,  PER A LA TEMPORADA D'ESTIU 2016,  PER  
PROCEDIMENT OBERT,  AMB PLURALITAT DE CRITERIS DE VALORACIÓ.  ACORDAR  
SIMULTÀNIAMENT LA LICITACIÓ D'AQUEST CONTRACTE.  

Vist que existeix la necessitat de disposar d'un servei de socorrisme a la piscina municipal 
d'Ulldecona, durant la temporada estival 2016, per prevenir riscos i accidents als usuaris de les 
piscines municipals, vetllar per la seva seguretat i integritat i prestar, si fos necessari, els primers 
auxilis bàsics i, en cas de gravetat, posar al ferit a disposició dels serveis metges i sanitaris 
corresponents.
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Vist l'expedient incoat per tramitar aquesta contractació.

De conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona i l'article 110 del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Atès que la Junta de Govern 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:

I.  Aprovar l’expedient per a la contractació del servei de socorrisme, per procediment obert, amb 
pluralitat de criteris de valoració.

II. Autoritzar la despesa que per aquest Ajuntament representa la contractació referenciada.

III. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que han de regir la contractació
del servei de socorrisme a la piscina municipal d'Ulldecona, per a la temporada d'estiu 2016.

Sotmetre ambdós plecs a un tràmit d'informació pública per un termini de 20 dies hàbils al BOPT, al
perfil del contractant i al taulell d'anuncis de la Corporació, als efectes de què, si escau, s'hi puguin
presentar reclamacions.

IV. Acordar simultàniament l'obertura de la licitació, si bé aquesta restarà condicionada a què els plecs
de clàusules estiguin  definitivament  aprovats.  De conformitat  amb l’establert  al  plec de clàusules
administratives  particulars,  fixar  en  26  dies  naturals  el  termini  de  presentació  de  les  ofertes,
comptadors a partir de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOPT. 

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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