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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 13 DE MAIG 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 tretze de maig 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. Adjudicació  del  contracte  administratiu  d'obres per  executar  els  treballs  previstos al

"Projecte bàsic  i  d'execució per a les obres d'instal·lació d'un ascensor i  adequació

d'una sortida d'emergència a la Biblioteca Municipal d'Ulldecona".

8. Resolució per mutu acord del contracte de serveis per a la redacció del projecte bàsic i

d’execució,  de  l’estudi  de  seguretat  i  salut,  del  certificat  d’eficiència  energètica  del

projecte, de l’estudi geotècnic, i del projecte d’activitat, així com la direcció d’obra d’un

equipament  públic  al  terme  municipal  d’Ulldecona,  destinat  a  arxiu  històric  i  casal
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d’entitats a l’edifici de l’antic convent d’Ulldecona. 

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 3 de maig 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: JCCF
Registre general: 1120 - 22/04/2016
Expedient: 2-33-09-62 A
Emplaçament: MONTSIA, 29 - ELS VALENTINS
Obra a realitzar: ENDERROC DE MAGATZEM I CONSTRUCCIO HABITATGE UNIFAMILIAR

ENTRE MITGERES (2a FASE)
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: MANR
Registre general: 345 - 09/02/2016
Expedient: 2-33-16-13
Emplaçament: MAJOR, 137 BIS
Obra a realitzar: CANVIAR UNA BALCONERA I  UNA FINESTRA DE FUSTA PER UNES

NOVES D'ALUMINI, MANTENIR LES MIDES
Observacions: Condicionada a què caldrà que la nova fusteria de balcó i finestra s'ajusti en

material,  especejament  i  color,  a  la  fusteria  original,  així  com  la  resta
d'obertures que conformen l'immoble, declarat Bé d'Interès Local (BCIL).
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Nom: RESTAURANT SANT LLUC, S.L.
Registre general: 840 - 29/03/2016
Expedient: 2-33-16-29
Emplaçament: CTRA. VINAROS, KM. 12 (POL. 67, PARC. 41)
Obra a realitzar: COL·LOCACIO DE FILTRE BIOLOGIC

Nom: BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA
Registre general: 976 - 08/04/2016
Expedient: 2-33-16-34
Emplaçament: SANT ANTONI, 26
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: BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA
Registre general: 975 - 08/04/2016
Expedient: 2-33-16-35
Emplaçament: MURADA DE BAIX, 34
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: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.
Registre general: 1010 - 12/04/2016
Expedient: 2-33-16-36
Emplaçament: POL. 63, PARC. 1
Obra a realitzar: SUBMINISTRE ELECTRIC - REF. 529864-BT
Observacions: Condicionada  a  l'acompliment  de  l'ordenança  municipal  d'instal·lacions

elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la via pública.
És  necessari  sol·licitar  la  llicència  urbanística  per  a  la  instal·lació  del
puntalet i comptador per part del client.

Nom: TALLERES GALLARDO - MOLLÀ, SL
Registre general: 1070 - 18/04/2016
Expedient: 2-33-16-38
Emplaçament: ROMA, PARC. II-7 - POL. IND. VALLDEPINS II
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE CENTRE TRANSFORMADOR

Nom: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.
Registre general: 1078 - 19/04/2016
Expedient: 2-33-16-39
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Emplaçament: VICENT AUBA, 3
Obra a realitzar: ESTESA TRAM LINIA SUBTERRANIA BT - REF. 530777 – 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.
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: XBR
Registre general: 1095 - 20/04/2016
Expedient: 2-33-16-40
Emplaçament: MAJOR, 65 - ELS VALENTINS
Obra a realitzar: REPARACIO DE LA FAÇANA, CANVIAR PORTA I UNA FINESTRA
Observacions: Condicionada a:

No es pot utilitzar la calçada, ni la vorera per acopi de materials ni
maquinària de l'obra.

En col·locar la bastida, s'ha de tenir present el següent:
-  Se  senyalitzarà  degudament  el  tram  d'obres  amb  els  senyals
corresponents (perill, obres, etc.)
- La bastida no romandrà més de 15 dies muntada.
- S'instal·laran senyals lluminoses a la bastida, per tal de detectar el
perill durant les hores nocturnes.
- S'evitarà la caiguda d'elements o materials a la calçada.
- S'habilitarà un pas per als vianants.

Nom: RSM
Registre general: 1112 - 21/04/2016
Expedient: 2-33-16-41
Emplaçament: MAJOR, 142
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO DE RETOL LLUMINOS A LA FAÇANA
Observacions: Condicionada  a  què  caldrà  que  el  rètol  no  sobresurti  més  de  100  cm.

respecte del pla de façana, ni de l'amplada de la vorera menys 10 cm., i se
situarà a una alçada no inferior a 3,00 metres del terra.

Nom: AQ
Registre general: 1139 - 26/04/2016
Expedient: 2-33-16-42
Emplaçament: TEROL. 8 - SANT JOAN DEL PAS
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Obra a realitzar: CANVI  COBERTA AMB  AUGMENT  DE  PLANTA  PER  A  GOLFES  EN
HABITATGE ENTRE MITGERES EXISTENT

Nom: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.
Registre general: 1151 - 27/04/2016
Expedient: 2-33-16-43
Emplaçament: ROMA, PARC. II-7 - POL. IND. VALLDEPINS II
Obra a realitzar: CONNEXIO DE CENTRE TRANSFORMACIO A XARXA - REF. 528082 –

MT
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: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA
Registre general: 1166 - 28/04/2016
Expedient: 2-33-16-44
Emplaçament: MURADA DE DALT, 9
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO RAMAL I CONNEXIO ABONAT A XARXA GAS NATURAL -

REF. 160156TRR 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.
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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: IMB
Registre general: 1232 - 06/05/2016
Expedient: 2-33-16-46
Emplaçament: ARIBAU, 27
Obra a realitzar: CANVI COBERTA HABITATGE UNIFAMILIAR 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.

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.

ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ  

Vistes les comunicacions de primera ocupació formulades pels diferents peticionaris.
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Atesos els informes tècnics que obren als expedients i posa de manifest que les obres s'han executat
conforme les llicències urbanístiques 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:

1. Acceptar les comunicacions de primera ocupació que es detallen a continuació per als usos 
previstos en les llicències urbanístiques que es van atorgar:

Nom: JGM
Registre general: 1159 - 27/04/2016
Expedient: 2-33-13-1 A
Emplaçament: M. AURELIA CAPMANY, 4 (ABANS NÚM. 6)
Obra realitzada: CONSTRUCCIO D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT - PRIMERA 

OCUPACIO

Nom: OMC
Registre general: 1110 - 21/04/2016
Expedient: 2-33-14-35 A
Emplaçament: REJOLARS, 2 (POL. 37, PARC. 41)
Obra realitzada: CONSTRUCCIO HABITATGE UNIFAMILIA - PRIMERA OCUPACIO

3. LLICÈNCIES AMBIENTALS  

LPCAA. MODIFICACIÓ LLICÈNCIA  

Sol·licitant: FGB
Registre General: 3373 – 21/12/2015
Expedient: 2-37-08-42 B
Emplaçament: POL. 61, PARC. 679, 680, 681
Activitat: EXPLOTACIO AVICOLA POLLASTRES D'ENGREIX DE 26.000 CAPS
Marca Oficial: 850EO
Classificació de 
l’activitat: ANNEX III – COMUNICACIÓ

Grup:11. ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERES
Subgrup: 1.n.  INSTAL·LACIONS RAMADERES DESTINADES A LA CRIA
INTENSIVA  DE  PLACES  DE  POLLASTRES  D'ENGREIX  AMB  UNA
CAPACITAT < 55.000 PLACES.

Antecedents:

1. En data 17/11/2014, la junta de Govern Local de l'Ajuntament es va donar per assabentada que,
amb efectes  des  del  dia  3/10/2014,  el  Sr.  FGB inicia  l'activitat  d'explotació  de  22.000  pollastres
d'engreix al polígon 61, parcel·les 679, 680 i 681 del terme municipal d'Ulldecona.

2. En data 21/12/2015 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació de modificació de l'activitat
existent consistent en l'AMPLIACIO EXPLOTACIO AVICOLA POLLASTRES D'ENGREIX EXISTENT
DE 22.000 CAPS FINS A UN TOTAL DE 26.000 CAPS al POL. 61, PARC. 679, 680, 681,per part del
Sr. FGB, acompanyada d'un projecte d'activitat de canvi no substancial.
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3. En data 11 d’agost de 2010 va entrar en vigor la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental d’activitats, segons la qual, per a una activitat d'aquesta tipologia que se sol·liciti de
nou li correspon l'Annex III (règim de comunicació).

4.  En  data  05/02/2016  s'ha  rebut  l'informe  que  han  realitzat  els  serveis  tècnics  del  SAM de  la
Diputació  de  Tarragona  (informe  tècnic  preceptiu  en  la  tramitació  de  l'expedient),  sent  el  sentit
d'aquest  desfavorable  al  canvi  proposat  (exp.  SAM:8004330008-2015-0013115),  pels  següents
motius:

• Manca un document que acrediti la inscripció del titular a la comunitat de regants ''Séquia de
la Foia''.

• Manca  descriure  el  subministrament  elèctric,  la  calefacció  i  les  mesures  de  prevenció
d'incendis forestals.

5. En data 9 de febrer de 2016 es va realitzar la proposta de resolució de l'expedient, denegant el
canvi proposat. En data 22 de febrer de 2016 es va aportar nova documentació a l'expedient, que
justificava els punts desfavorables de l'informe del SAM de data 05/02/2016.

6.  En  data  12/04/2016  s'ha  rebut  l'informe  que  han  realitzat  els  serveis  tècnics  del  SAM de  la
Diputació  de  Tarragona  (informe  tècnic  preceptiu  en  la  tramitació  de  l'expedient),  sent  el  sentit
d'aquest favorable al canvi proposat (exp. SAM:8004330008-2016-0001656),

7. Els tècnics municipals han informat favorablement sobre el canvi proposat.

8. 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  efectes  la  proposta  de  resolució  realitzada  en  data  9  de  febrer  de  2016  i  la
comunicació d'inici d'activitat realitzada en data 3 d'octubre de 2014.

2. Acceptar el canvi proposat en data 21/12/2015 i RGE núm. 3373 per part del Sr. FGB, quedant
l'activitat  com a EXPLOTACIO AVICOLA POLLASTRES D'ENGREIX DE 26.000 CAPS, situada al
POL. 61, PARC. 679, 680, 681, 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.

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

4. Les activitats incloses a l'annex III de la Llei 20/2009, d'acord amb l'art. 73 de l'esmentada llei, es
poden sotmetre al règim d'autocontrols periòdics atenent la necessitat de comprovar emissions de
l'activitat a l'atmosfera, com ara sorolls, vibracions, lluminositat i d'altres, i a l'aigua, o la caracterització
de  determinats  residus,  el  resultat  dels  quals  es  verifica  de  conformitat  amb  el  que  estableixi
l'Ordenança Municipal.

5. Les activitats ramaderes estan subjectes al pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes
i  altres  fertilitzant  nitrogenats,  que  executa  el  departament  competent  en  matèria  d'agricultura  i
ramaderia.
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COMUNICACIÓ TINENÇA ANIMALS  

Sol·licitant: JMVP
Registre General: 1191 - 02/05/2016
Expedient: 2-37-16-4
Emplaçament: POL. 25, PARC. 289
Objecte: INSTAL·LACIO 150 ARNES ABELLES

Antecedents:

1. En data 02/05/2016 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació d'INSTAL·LACIO 150 ARNES
ABELLES al  POL. 25, PARC. 289, per part del Sr. JMVP. 

2. Els tècnics municipals han informat favorablement.

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. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 02/05/2016 el Sr. JMVP
comunica la INSTAL·LACIO 150 ARNES ABELLES al POL. 25, PARC. 289, salvat el dret de propietat
i  sense perjudici  de tercers,  condicionada al  compliment dels valors  límit  d'emissió i  les mesures
preventives marcades per la legislació pertinent.

2. Informar a l'interessat que s'ha de donar compliment a l'Ordenança Municipal sobre la tinença,
comerç i recollida d'animals de companyia, i reguladora del cens municipal d'animals domèstics.

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:

Sol·licitant: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.
Registre general: 1078 - 19/04/2016  
Expedient: 2-43-16-17
Emplaçament: VICENT AUBA, 3
Superfície ocupada: 1,00 m2
Motiu de l'ocupació: OBERTURA DE RASA PER INSTAL·LACIO DE LINIA ELECTRICA DE BT -

REF. 530777 - 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
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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: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.
Registre general: 1151 - 27/04/2016
Expedient: 2-43-16-18
Emplaçament: ROMA, PARC. II-7 - POL. IND. VALLDEPINS II
Superfície ocupada: 21,00 m2
Motiu de l'ocupació: OBERTURA DE RASA PER CONNECTAR CENTRE TRASFORMADOR A

XARXA - REF. 528082 - MT
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: 1166 - 28/04/2016
Expedient: 2-43-16-19
Emplaçament: MURADA DE DALT, 9
Superfície ocupada: 12,40 m2
Motiu de l'ocupació: OBERTURA  VIA  PUBLICA  PER  INSTAL·LACIO  RAMAL  I  CONNEXIO

ABONAT - REF. 160156TRR 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).
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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.

5. CONCESSIONS FUNERÀRIES  

TRANSMISSIONS DE CONCESSIONS SOBRE DRETS FUNERARIS  

Vistes  les  sol·licituds  de  transmissions  de  concessions  funeràries  formulades  pels  diferents
peticionaris.

Atesos els antecedents i dades obrants en el Registre Municipal de sepultures, nínxols, mausoleus i
panteons.

Atès que hi concorre alguna de les circumstàncies necessàries per autoritzar la transmissió (bé que
l'anterior titular hagi prestat el seu consentiment, bé que el nou titular sigui causa havent successori
per causa de mort de l'anterior titular).

Atès que el bé té naturalesa demanial i el títol que legitima l'ús és la concessió administrativa segons
l'art.  202.4  de la  Llei  8/87,  de 15  d'abril,  municipal  i  de  règim local  de  Catalunya  (en  endavant
LMRLC), 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 transmissions de les concessions funeràries que es detallen a continuació per a la seva 
utilització inherent a l'afectació del bé.

Nou titular: MJFM
Domicili: c/ Montsià, 3
Població: 43550 Ulldecona
Expedient: 1-13-16-2 (2)
Anterior Titular: MMM
Nínxol: 378-C; Ulldecona

Nou titular: JMSO
Domicili: Murada de Baix, 85, 2
Població: 43550 Ulldecona
Expedient: 1-13-15-2 (3)
Anterior Titular: MOC
Nínxol: 345-B; Ulldecona

2. Aquestes autoritzacions administratives s'han d'entendre atorgades pel termini que resta al 
venciment de la concessió.

3. La utilització del bé es farà únicament segons l'afectació.
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4. Les concessions s'extingiran immediatament una vegada conclòs el termini d'atorgament, de 
manera que els interessats hauran de deixar el bé lliure i vacu a disposició de l'administració.

5. 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  

DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUAL  

Sol·licitant: LLF
Emplaçament: c/ Tinent Ferré, 47-A

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per a un gual al c/ Tinent
Ferré, 47-A.

Vist el contingut de l'informe de la policia local que obra en l'expedient,

De conformitat amb 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.  Denegar  a  LLF  la  llicència  dalt  referenciada,  ateses  les  característiques  constructives  de
l'entrada on es demana el gual i les circumstàncies del trànsit i del carrer.

RENÚNCIA A LES LLICÈNCIES  

Vista la sol·licitud de renúncia a la llicència d'ocupació del domini públic per a gual formulada pel
peticionari.

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:

Acceptar  les  renúncies  a  les  llicències  d’ocupació  del  domini  públic,  guals,  que  es  detallen  a
continuació:

Sol·licitant: MRV
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Emplaçament: c/ Entença, 27
Número Placa: 540
Expedient: 1-13-16-6 (2)

7.  ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRES PER EXECUTAR ELS TREBALLS  
PREVISTOS AL "PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ PER A LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'UN  
ASCENSOR I ADEQUACIÓ D'UNA SORTIDA D'EMERGÈNCIA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL  
D'ULLDECONA".  

Per acord de la Junta de Govern Local d'11 de desembre de 2015 es va aprovar el Plec de Clàusules
Administratives Particulars, alhora que es va acordar simultàniament la licitació per a la contractació
per  procediment  obert,  atenent  a  l'oferta  econòmicament  més  avantatjosa,  amb  diversos  criteris
d'adjudicació i per tramitació ordinària de les obres d'instal·lació d'un ascensor i adequació d'una sortida
d'emergència a la Biblioteca Municipal d'Ulldecona.

En data 3 de febrer de 2016 va tenir lloc la darrera publicació de l'anunci de licitació per termini de
vint-i-sis dies naturals en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7051, així com en el
Perfil de contractant de l'Ajuntament, per tal que els interessats presentessin les seves proposicions.

Durant la licitació s'han presentat 20 proposicions, tal com consta en l'expedient.

En  data 14 de març  de 2016 es va  constituir  la  Mesa de Contractació  i  aquesta  va  procedir  a
l'obertura  dels  sobres  1,  que  contenen  la  documentació  administrativa,  havent-se  observat
deficiències en la informació presentada en alguns dels licitadors. La mesa de contractació va acordar
requerir a les empreses perquè en un termini no superior a 3 dies hàbils, d'acord amb el que estableix
la base 19.2, subsanessin els defectes de la documentació administrativa.

En  data  4  d'abril  de  2016  la  mesa  de  contractació  es  va  reunir  per  a  valorar  la  documentació
presentada pels licitadors, establint-se la relació de licitadors admesos.

En data 6 d'abril de 2016 la Mesa de Contractació es va reunir per procedir a l'obertura dels sobres 2,
que  contenen  la  proposició  econòmica,  i  va  acordar  reunir-se  en  una  propera  sessió  per  fer  la
valoració de les ofertes, puntuar-les segons la base 18 del plec de clàusules, que estableix els criteris
d'adjudicació que han de servir de base per a la determinació de l'oferta econòmica més avantatjosa,
tots ells avaluables de forma automàtica, i elevar posteriorment la proposta d’adjudicació a l'òrgan de
contractació.

En data 7 d'abril de 2016 la Mesa de Contractació va apreciar que hi havia tres proposicions que
segons l'article 152 del TRLCSP es podrien considerar desproporcionades,  aplicant els criteris de
l'article 85 del RGLCAP, per tant, es va donar un termini d'audiència de tres dies hàbils als licitadors
incursos en aquesta possible baixa anormal o desproporcionada, tal com estableix l'article 152 del
TRLCSP, perquè remetessin a l'Ajuntament informació sobre aquest extrem que justifiqués el sentit de
l'oferta. També va acordar nomenar a l'arquitecte municipal, Ferran Bonanza Querol, com a tècnic
responsable d’emetre un informe sobre la justificació d'aquestes baixes.

L'arquitecte municipal va emetre el seu informe en data 14 d'abril de 2016.

En data 25 d'abril de 2016 la Mesa de Contractació va valorar la justificació de les baixes anormals i/o
desproporcionades,  a  la  vista  de  l'informe  de  l'arquitecte  municipal,  i  va  acordar  excloure  de  la
classificació el licitador Gomintec, SL, per no haver justificat suficientment i de forma adequada la
inclusió de valors anormals o desproporcionats en la seva oferta, a la vegada que va acordar establir
la relació classificada i valorada, per ordre decreixent, de les ofertes presentades, proposant a l'òrgan
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de  contractació  l'adjudicació  del  contracte  a  la  mercantil  OBRES  VENT  I  SOL 2010,  S.L.,  per
considerar-la l'oferta més avantatjosa.

Per  Junta  de Govern Local  de 3  de maig de 2016 es  va  procedir  a  classificar  les proposicions
presentades, declarant-se com oferta econòmicament més avantatjosa la presentada per la mercantil
OBRES VENT I SOL 2010, S.L. i requerint a aquesta la presentació, en el termini de deu dies hàbils,
de la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte i d’haver constituït la garantia definitiva procedent. 

Vist que la mercantil requerida ha presentat la documentació corresponent amb data 11 de maig de
2016 i, per tant, dintre del termini atorgat.

De conformitat amb el que estableix l’article 151.4 i la Disposició Addicional Segona 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.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I.  Adjudicar a la mercantil  OBRES VENT I SOL 2010, S.L.  el contracte  administratiu d'obres per
executar  els  treballs  previstos  al  "Projecte  bàsic  i  d'execució  per  a  les  obres  d'instal·lació  d'un
ascensor i adequació d'una sortida d'emergència a la Biblioteca Municipal d'Ulldecona", per un import
de 69.854,63 €, més 14.669,47 € d'IVA, resultant  un import  total  de 84.524,10 € (IVA inclòs),  de
conformitat  amb  les  característiques  que  figuren  al  projecte,  al  plec  de  clàusules  i  a  l'oferta
presentada per l'adjudicatari.

II. Notificar la present resolució a l'adjudicatari i citar-lo per a la signatura del contracte, que tindrà lloc
a la Secretaria de la Corporació, el dia 23 de maig de 2016, a les 11.00 hores, i facultar l'Alcaldessa
per signar el contracte de formalització d'aquesta adjudicació.

III. Notificar la present resolució a la resta de licitadors que no han resultat adjudicataris.

IV.  Publicar la present Resolució en el Perfil  de contractant de l'Ajuntament d'Ulldecona, i  un cop
formalitzat el contracte publicar-ho també en el Perfil de contractant i en el BOPT.

V.  Comunicar  les  dades bàsiques  del  contracte  al  Registre  de  Contractes  del  Sector  Públic,  de
conformitat amb l’establert en l’article 333.3 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.

8.  RESOLUCIÓ PER MUTU ACORD DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL  
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ,  DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT,  DEL CERTIFICAT  
D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL PROJECTE, DE L’ESTUDI GEOTÈCNIC, I DEL PROJECTE D’ACTIVITAT,  
AIXÍ COM LA DIRECCIÓ D’OBRA D’UN EQUIPAMENT PÚBLIC AL TERME MUNICIPAL D’ULLDECONA,  
DESTINAT A ARXIU HISTÒRIC I CASAL D’ENTITATS A L’EDIFICI DE L’ANTIC CONVENT D’ULLDECONA.  

1. Per decret d'alcaldia de data 19 d'abril  de 2010 es va adjudicar a VERGÉS ARQUITECTURA,
S.L.U.P,  el  contracte  de serveis per  a  la  redacció  del  projecte  bàsic  i  d’execució,  de l’estudi  de
seguretat i salut, del certificat d’eficiència energètica del projecte, de l’estudi geotècnic, i del projecte
d’activitat, així com la direcció d’obra d’un equipament públic al terme municipal d’Ulldecona, destinat
a arxiu històric i casal d’entitats a l’edifici de l’antic convent d’Ulldecona. 

2. D'acord amb el contracte queda pendent la direcció de l'obra, que representa un 35% de l'import
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total del contracte.

3.  En  data  11  de  maig  de  2016,  per  registre  d'entrada  número  1270,  el  Sr.  Carlos  Vergés,  en
representació de VERGÉS ARQUITECTURA, S.L.U.P , posa de manifest que a l'empresa se li fa molt
gravós mantenir any rera any l'assegurança de caució com a garantia del contracte, sense tenir cap
previsió  de quan executarà l'Ajuntament aquesta obra,  per la qual cosa sol·licita la resolució  del
contracte, però manifestant d'una manera clara i inequívoca que la seva voluntat seria poder executar
el projecte. 

4. En data 11 de maig de 2016, s'emet informe de la secretària municipal en relació a la legislació
aplicable i el procediment a seguir .

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I.  Resoldre,  per  mutu acord de les parts,  el  contracte de serveis  la redacció  del  projecte bàsic  i
d’execució, de l’estudi de seguretat i salut, del certificat d’eficiència energètica del projecte, de l’estudi
geotècnic,  i  del  projecte  d’activitat,  així  com  la  direcció  d’obra  d’un  equipament  públic  al  terme
municipal  d’Ulldecona,  destinat  a  arxiu  històric  i  casal  d’entitats  a  l’edifici  de  l’antic  convent
d’Ulldecona, adjudicat a VERGÉS ARQUITECTURA, S.L.U.P, per decret d'alcaldia de data 19 d'abril
de 2010, i formalitzat en data 19 d'abril de 2010, tot acceptant i reconeixent els treballs realitzats i
finalitzats fins a la data.

II. Fer constar que no existeixen responsabilitats que s'hagin de fer efectives sobre la garantia definitiva, i
autoritzar la devolució de l'aval.

III. Notificar els presents acords a VERGÉS ARQUITECTURA, S.L.U.P, i donar trasllat a la Intervenció
municipal, als efectes oportuns.

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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