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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 10 DE JUNY 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 deu de juny 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 les bases específiques reguladores de la convocatòria del procediment selectiu

per a la cobertura, mitjançant el sistema de concurs-oposició, de dos places de conserge de

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.

9. Declarar desert el procediment obert per a la contractació del subministrament d'un vehicle

per  al  Guarda  Rural,  mitjançant  arrendament  en  la  modalitat  de  rènting.  Aprovació  de
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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, pel procediment negociat sense publicitat.

10.Declarar desert el procediment obert per a la contractació del subministrament de dos vehicles

per a la Brigada Municipal, mitjançant arrendament en la modalitat de rènting. 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, pel procediment negociat sense publicitat.

11.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, pel procediment negociat sense publicitat.

12.Acordar la resolució del contracte de les obres de Millora de la Urbanització del carrer paral·lel

al riu Sénia del barri Castell a Ulldecona. Obrir peça separada de determinació, si s'escau, de

danys i perjudicis retenint la garantia dipositada pel contractista fins a la seva resolució.

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  13  de maig de  2016,  per  unanimitat  dels
membres consistorials presents.

2. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES  

ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’OBRA  

Vista  la  sol·licitud  formulada  pel  peticionari  per  executar  obres  segons el  projecte  presentat  i  la
documentació acompanyada.

Atès que s'han emès tots els informes pertinents els quals obren en l’expedient.

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 la llicència municipal d'obres que es detalla a continuació amb les determinacions que
conté la documentació presentada, salvat del dret de propietat i sens perjudici de tercer.

Nom: MMNR
Registre general: 1371 - 13/05/2016
Expedient: 2-33-16-48
Emplaçament: CALVARI, 52 (ENTENÇA, 42)
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Obra a realitzar: REHABILITACIO  DE  COBERTA  EN  EDIFICI  ENTRE  MITGERES
EXISTENT

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: ESR 
Registre general: 1392 - 18/05/2016
Expedient: 2-33-16-49
Emplaçament: COSTA, 3 - LES VENTALLES
Obra a realitzar: REHABILITACIO 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 tipus de residus lliurats.

Nom: JFV
Registre general: 1418 - 20/05/2016
Expedient: 2-33-16-51
Emplaçament: POL. 38, PARC. 104
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA DE 10 M DE LLARGADA, 0,80 M D'OBRA I

LA RESTA FINS ELS 2 M D'ALÇADA AMB MALLA CALADA

Nom: FITO ALCANAR MARCOS, SL
Registre general: 1502 - 01/06/2016
Expedient: 2-33-16-52
Emplaçament: POL. 60, PARC. 122
Obra a realitzar: ESTESA DE LINIA AERIA BT 400V DES DE CT XQ395 EXISTENT 
Observacions: Condicionada a  què  la  instal·lació  elèctrica  que  s'autoritza  és  única  i

exclusivament per a ús agrícola i  caldrà separar els suports un mínim
d'un metre respecte al límit del camí.
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: MTMB
Registre general: 1508 - 01/06/2016
Expedient: 2-33-16-53
Emplaçament: MAJOR, 152
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO DE TENDAL A LA FAÇANA
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Observacions: Condicionada a què caldrà que el tendal sigui plegable, i sempre deixi
l'espai inferior lliure de pas mínim de 2,30 metres.
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: JMBP
Registre general: 1521 - 02/06/2016
Expedient: 2-33-16-54
Emplaçament: MAJOR, 1 (BAR LA LLUNA)
Obra a realitzar: SUBSTITUCIO DE PLAQUES DE GUIX DEL SOSTRE EN UNS 15 M2

DEL LOCAL

Nom: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA
Registre general: 1542 - 06/06/2016
Expedient: 2-33-16-55
Emplaçament: BRUSSEL·LES, PI38 - POL. IND. VALLDEPINS I
Obra a realitzar: SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL I  CONSTRUCCIO DE NOU

TRAM DE XARXA DE GAS - REF. 160184TRR GC
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: FITO ALCANAR MARCOS, SL
Registre general: 1552 - 07/06/2016
Expedient: 2-33-16-56
Emplaçament: POL. 60, PARC. 122
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO  ELECTRICA  EN  BT  D'UN  NOU  PUNT  DE

SUBMINISTRAMENT
Observacions: Condicionada a  què  la  instal·lació  elèctrica  que  s'autoritza  és  única  i

exclusivament per a ús agrícola i  caldrà separar els suports un mínim
d'un metre respecte al límit del camí, també caldrà separar la caseta un
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mínim de 3 metres de les finques veïnes.
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.

LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA  

Nom: LIV
Registre general: 1413 - 20/05/2016
Expedient: 2-33-16-50
Objecte: PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA
Emplaçament: GENERAL PRIM, 6

Vista la sol·licitud de llicència dalt referenciada, per procedir a la parcel·lació d'una finca segons la
documentació acompanyada;
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Atès que s'han emès tots els informes pertinents els quals obren en l'expedient;

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:

Atorgar a LIV la llicència de parcel·lació urbanística, d'acord amb les determinacions que conté la
documentació presentada, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer, condicionada a què
aquest permís no eximeix de la corresponent llicència d’obres en cas que es modifiqui l’estat actual de
l’edificació, i aquesta comporti obres per tal d’adequar-la a la llicència de parcel·lació de modificació
del règim de propietat horitzontal sol·licitada.

3. LLICÈNCIES AMBIENTALS  

LPCAA. RÈGIM COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: JMIT
Registre General: 977 – 08/04/2016
Expedient: 2-37-03-16 A
Emplaçament: POL. 15, PARC. 16, 17, 20, 21
Activitat anterior: EXPLOTACIÓ RAMADERA 480 PORCS ENGREIX
Activitat: EXPLOTACIÓ RAMADERA 1250 PORCS ENGREIX
Marca Oficial: 850 BT
Classificació anterior: ANNEX II.1 – LLICÈNCIA AMBIENTAL. CODI 11.1.b
Classificació actual: ANNEX III – RÈGIM DE COMUNICACIÓ
Grup activitat: 11. ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERES

1.b. INSTAL·LACIONS DESTINADES A LA CRIA INTENSIVA AMB UN
NOMBRE DE PLACES DE PORCS D'ENGREIX < 2000 I >10

Antecedents:

1. En data 15/12/2005 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament va atorgar llicència ambiental per una
explotació ramadera de 480 porcs d'engreix al pol. 15, parcel·les 16, 17, 20 i 21 del terme municipal
d'Ulldecona, sent el seu titular el Sr. JMIT. Aquesta llicència es trobava sotmesa al règim de la Llei
3/98,  classificada  com  Annex  II.1  (actualment  derogada).  Aquesta  llicència  va  ser  atorgada
condicionada a la realització d'un control inicial i a controls periòdics cada 4 anys.

2. En data 8/04/2016 i RGE núm. 977, s'ha sol·licitat un canvi a la llicència existent, consistent en
l'increment de fins a 1250 porcs d'engreix.

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  27/04/2016  l'Ajuntament  d'Ulldecona  inicia  el  tràmit  de  modificació  substancial  de  la
llicència  ambiental  existent  per  a  poder  adaptar-la  a  les noves prescripcions  de la  Llei  20/2009,
sol·licitant informe als Serveis Tècnics de la Diputació de Tarragona, per així poder continuar amb el
tràmit de l'expedient.

5.  En  data  26/05/2016  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
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d'aquest favorable al canvi proposat (exp. SAM:8004330008-2016-0004761).

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

7. 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 en data 8/04/2016 i RGE núm. 977, per part del Sr. JMIT, quedant
l'activitat com a EXPLOTACIÓ RAMADERA 1250 PORCS ENGREIX, situada al POL. 15, PARC. 16,
17, 20, 21, 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. Deixar sense efectes la llicència ambiental atorgada en data 15/12/2005, per trobar-se actualment
l'activitat  dalt  esmentada  sota  els  preceptes  de  la  Llei  20/2009,  en  l'annex  III  com  a  règim  de
comunicació.

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.

LPCAA. RÈGIM COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: MAGP
Registre General: 436 – 16/02/2016
Expedient: 2-37-07-64 B
Emplaçament: POL. 83, PARC. 166
Activitat: EXPLOTACIO  AGRICOLA  DE  14.692  GALLS  D'INDI  O  29.131

POLLASTRES D'ENGREIX
Marca Oficial: 850 HS
Classificació de 
l’activitat: ANNEX III – COMUNICACIÓ

Grup:11. ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERES
Subgrup:  1.b.ii.  INSTAL·LACIONS  RAMADERES  DE  PORCS
D'ENGREIX (DE MÉS DE 20 Kg) AMB UN NOMBRE DE PLACES >10 I
<2.000.

Antecedents:

1. En data 24/09/2010 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament va atorgar llicència ambiental per una
EXPLOTACIÓ  RAMADERA DE  10.000  GALLS  D'INDI  al  Pol.  83,  Parc.  88  del  terme  municipal
d'Ulldecona, sent el seu titular la Sra. MAGP. Aquesta llicència es trobava sotmesa al règim de la Llei
3/98,  classificada  com  Annex  II.1  (actualment  derogada).  Aquesta  llicència  va  ser  atorgada
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condicionada a la realització de controls periòdics cada 4 anys.

2. En data 28/10/2015 s'aporta documentació suficient a l'Ajuntament per justificar el canvi de número
de parcel·la en la llicència, ja que aquesta inicialment va ser atorgada a la parcel·la 88. Aquesta
parcel·la, va ser dividida en varies parcel·les i  actualment al cadastre, la parcel·la on estan ubica
l'explotació,  té assignat  el  número cadastral  166.  Per aquest  motiu,  s'ha de procedir  al  canvi  de
parcel·la de l'explotació en l'expedient.

3. En data 16/02/2016 i RGE núm. 436, s'ha sol·licitat un canvi a la llicència existent, consistent en
l'AMPLIACIO EXPLOTACIO AGRICOLA 10.000 GALLS D'INDI FINS ELS 14.692 GALLS D'INDI O
29.131 POLLASTRES D'ENGREIX al POL. 83, PARC. 166, per part de la Sra. MAGP, acompanyada
d'un projecte tècnic d'activitat.

4. 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).

5. En data 12/04/2016 s'ha rebut un nou 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:8004330008-2016-0001404).

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

7. 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  llicència  ambiental  atorgada  en  data  24/09/2010  consistent  en  una
explotació agrícola de 10.000 galls d'indi, per trobar-se actualment l'activitat dalt esmentada sota els
preceptes de la Llei 20/2009.

2. Acceptar el canvi proposat en data 16/02/2016 i RGE núm. 436, per part de la Sra. MAGP, quedant
l'activitat  com  a  EXPLOTACIO  AGRICOLA DE  14.692  GALLS  D'INDI  O  29.131  POLLASTRES
D'ENGREIX, situada al POL. 83, PARC. 166, 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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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: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA
Registre general: 1542 - 06/06/2016
Expedient: 2-43-16-29
Emplaçament: BRUSSEL·LES, PI38 - POL. IND. VALLDEPINS I
Superfície ocupada: 25,40 m2
Motiu de l'ocupació: OBERTURA DE  RASA PER SUBMINISTRAMENT DE  GAS NATURAL I

CONSTRUCCIO DE NOVA XARXA - REF. 160184TRR GC
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.

5. CONCESSIONS FUNERÀRIES  

ATORGAMENT DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS  

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

Pàg. 9/22



Acta Junta Govern Local
any 2016

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: MRVA 
Domicili: c/ Sant Geroni, 3
Població: 43559 El Castell
Expedient: 1-13-16-1 (4)
Nínxol: 235-A; Els Valentins

Titular: MRVA 
Domicili: c/ Sant Geroni, 3
Població: 43559 El Castell
Expedient: 1-13-16-1 (5)
Nínxol: 236-A; Els Valentins

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.

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
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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: JMRS
Domicili: c/ Calvari, 59
Població: 43550 Ulldecona
Expedient: 1-13-16-2 (4)
Anterior Titular: CSG
Nínxol: 859-B; Ulldecona

Nou titular: MMRS
Domicili: c/ Calvari, 59
Població: 43550 Ulldecona
Expedient: 1-13-16-2 (5)
Anterior Titular: CSG
Nínxol: 860-B; Ulldecona

Nou titular: MDSM
Domicili: c/ Comte Montemolin, 5
Població: 43550 Ulldecona
Expedient: 1-13-16-2 (6)
Anterior Titular: PSR
Nínxol: 208-B; Ulldecona

Nou titular: JDSG
Domicili: Ctra. de Godall, s/n
Població: 43550 Ulldecona
Expedient: 1-13-16-2 (7)
Anterior Titular: JJSR
Nínxol: 166-B; Ulldecona

Nou titular: MCCC
Domicili: Av. Ramon Salomon, 11, 1-A
Població: 43550 Ulldecona
Expedient: 1-13-16-2 (8)
Anterior Titular: CCR
Nínxol: 525-B; Ulldecona

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

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

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.

RENÚNCIA A LA CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS  

Vista la sol·licitud de renúncia a la concessió funerària.

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

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:

1. Acceptar la renúncia a la concessió que es detalla a continuació sobre drets funeraris, consistent en
l'ocupació privativa de nínxols, del cementiri municipal.

Titular: RSM
Domicili: c/ Rosa Ma. Moles, 18, 2-B
Població: 43500 Tortosa
Expedient: 1-13-16-4 (1)
Nínxol: Panteó 21; Ulldecona

2.  Desestimar  la  sol·licitud de baixa  de la  liquidació  practicada respecte a  la  taxa  sobre  serveis
funeraris de l'exercici 2016, atès que com es tracta d'una taxa de meritació periòdica es merita el dia 1
de gener de cada exercici.

6. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC: GUALS  

RENÚNCIA A LA LLICÈNCIA  

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

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.
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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 la renúncia a la llicència d’ocupació del domini públic, guals, que es detalla a continuació:

Sol·licitant: ASR
Emplaçament: C/ Sant Cristòfol, 34
Expedient: 1-13-16-6 (3)

7. LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL.   

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. PARADA EXTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL  

Sol·licitant: SBB
Ubicació: Cardenal Gomà, 8-10
Metres Lineals: 10

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per a una parada exterior
al mercat municipal, Cardenal Gomà, 8-10.

Vist  que l'article  10 del  reglament  del  Mercat  Municipal,  preveu que l'Ajuntament  pugui  adjudicar
anticipadament les llicències que puguin quedar vacants.

Atès que per Junta de Govern Local de data 3 de maig de 2016 es van declarar desertes les parades
del carrer Cardenal Gomà, 8 (6 metres) i carrer Cardenal Gomà, 10 (4 metres).

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 a SBB la llicència dalt referenciada, condicionada al compliment dels següents requisits:

-  Estar d’alta en l’epígraf corresponent de l’IAE i al corrent del pagament de la corresponent  
tarifa, o en cas d’exempció, l’alta en els censos d’obligats tributaris.

- Estar donat d’alta al règim especial de treballadors per compte propi o autònoms.
- Estar al corrent de les cotitzacions a la Seguretat Social.
- Estar al corrent dels pagaments de taxes i altres obligacions tributàries amb l’Ajuntament
- Haver contractat una assegurança de responsabilitat civil amb cobertura dels riscos derivats 

de l’exercici de l’activitat comercial desenvolupada.

-  També haurà de procedir  al  pagament de l’import de 100 euros per la parada a la Tresoreria
municipal.

Aquesta llicència s'atorga fins al 31 de desembre de 2019. 

2. Informar a l'interessat que l'atorgament de la dita llicència tan sols li  atribueix una condició de
precarista, essencialment revocable per raons d'interès públic, d'acord amb l'article 57.2 i concordants
del  Reglament  de  patrimoni  dels  ens  locals  de  Catalunya,  aprovat  per  Decret  336/1988,  de  17
d'octubre i la resta de disposicions vigents.
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3. Informar a l'interessat que haurà de donar compliment a totes les obligacions que s'estableixen en
el Reglament del mercat municipal d'Ulldecona.

ADJUDICACIÓ DE LLICÈNCIA TEMPORAL D'ESPAI DE VENDA (PARADA)  EN EL MERCAT MUNICIPAL  
D'ULLDECONA  

La Junta de Govern Local en sessió de data 3 de maig de 2016, va acordar denegar a la Sra. JBC, la
llicència temporal d'ocupació d'espai de venda (parada) en el mercat municipal d'Ulldecona, atès que
no va acreditar estar al corrent  de pagament de les taxes i  obligacions tributàries i  procedir  a la
devolució del pagament efectuat en concepte de cànon d'atorgament de l'autorització municipal per a
l'exercici de la venda no sedentària en les parades vacants al mercat municipal d'Ulldecona.

Atès que en data 3 de juny de 2016, segons registre general d'entrada número 1528, la Sra.  JBC
posa  de  manifest  que  està  al  corrent  de  pagament  de  totes  les  obligacions  tributàries  amb
l'Ajuntament 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:

Atorgar la següent llicència temporal d'ocupació d'espais de venda (parades) en el mercat municipal
d'Ulldecona. Aquesta llicència s'atorga fins al 31 de desembre de 2019.

NÚMERO NOM UBICACIÓ PARADA
PREU

4 JBC Cardenal Gomà, 7 (7 metres lineals) 100 euros

- Informar a la interessada que l'atorgament de la dita llicència tan sols li atribueix una condició de
precarista,  essencialment  revocable  per  raons  d'interès  públic,  d'acord  amb  l'article  57.2  i
concordants  del  Reglament  de  patrimoni  dels  ens  locals  de  Catalunya,  aprovat  per  Decret
336/1988, de 17 d'octubre i la resta de disposicions vigents.

-  Informar  a  la  interessada  que  haurà  de  donar  compliment  a  totes  les  obligacions  que
s'estableixen en el Reglament del mercat municipal d'Ulldecona.

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

Sol·licitant: MNP
Emplaçament: Pedres 1 i 2

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.
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8. APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL  
PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA COBERTURA,  MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-  
OPOSICIÓ,  DE DOS PLACES DE CONSERGE DE 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  de  dos  places  de  conserge  per  a  l'escola
«Ramon y Cajal» i per al pavelló municipal d'esports, vacants 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
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,  de dos places de conserge de 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 les esmentades places.

9.  DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE PER AL GUARDA RURAL,  MITJANÇANT ARRENDAMENT  
EN LA MODALITAT DE RÈNTING. 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, PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.   

La  Junta  de  Govern  Local,  en  sessió  celebrada  en  data  8  d'abril  de  2016,  va  acordar  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, i
es va acordar simultàniament la licitació.

En data 4 de maig de 2016 es va publicar l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona núm. 85, així com en el Perfil de contractant de l'Ajuntament, per tal que els interessats
presentessin les seves proposicions, durant el termini de vint-i-sis dies naturals, comptadors a partir
del dia següent a la publicació.

Durant aquest termini no s'ha presentat cap oferta a la licitació, per tant procedeix declarar desert el
procediment obert.

Atès que segons l'article 173 c)  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),  els  contractes  de
subministrament es poden adjudicar mitjançant procediment negociat en tot cas quan el seu valor
estimat sigui inferior a 100.000 euros.
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Vist l’expedient incoat per tramitar una nova contractació, mitjançant procediment negociat, i atès que
l'autorització  de  la  despesa  aprovada  en  convocar-se  el  procediment  obert  es  manté  fins  a  la
resolució del procediment negociat que ara s'inicia, i per la qual cosa, no cal realitzar cap altra reserva
de consignació pressupostària ni modificar la proposta de despesa informada.

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 d'aquest acte per delegació de
l'Alcaldessa de data 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Declarar desert el procediment obert  per a la contractació del subministrament d'un vehicle per al
Guarda Rural, mitjançant arrendament en la modalitat de rènting.

II.  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 negociat sense publicitat, amb
pluralitat de criteris de valoració.

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.

IV. Procedir a l'obertura del procediment d'adjudicació del present contracte de subministrament, per
procediment negociat sense publicitat, sol·licitant ofertes a un mínim de tres empreses, que a judici de
l'Alcaldia siguin aptes per contractar amb el sector públic, i que disposaran d'un termini de quinze dies
naturals per presentar proposicions, a comptar des del dia següent a la recepció de la invitació.

• Banc Santander
• BBVA
• Blaucar
• CaixaBank 
• Davima Motors, SL
• Joaquin Oliva, SA

V. Facultar a la senyora Alcaldessa per signar quants documents siguin precisos per a l’execució
d’aquest acord.

10.  DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT DE DOS VEHICLES PER A LA BRIGADA MUNICIPAL,  MITJANÇANT  
ARRENDAMENT EN LA MODALITAT DE RÈNTING.  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,  PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE  
PUBLICITAT.  

La  Junta  de  Govern  Local,  en  sessió  celebrada  en  data  8  d'abril  de  2016,  va  acordar  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, i es va acordar simultàniament la licitació.
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En data 4 de maig de 2016 es va publicar l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona núm. 85, així com en el Perfil de contractant de l'Ajuntament, per tal que els interessats
presentessin les seves proposicions, durant el termini de vint-i-sis dies naturals, comptadors a partir
del dia següent a la publicació.

Durant aquest termini no s'ha presentat cap oferta a la licitació, per tant procedeix declarar desert el
procediment obert.

Atès que segons l'article 173 c)  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),  els  contractes  de
subministrament es poden adjudicar mitjançant procediment negociat en tot cas quan el seu valor
estimat sigui inferior a 100.000 euros.

Vist l’expedient incoat per tramitar una nova contractació, mitjançant procediment negociat, i atès que
l'autorització  de  la  despesa  aprovada  en  convocar-se  el  procediment  obert  es  manté  fins  a  la
resolució del procediment negociat que ara s'inicia, i per la qual cosa, no cal realitzar cap altra reserva
de consignació pressupostària ni modificar la proposta de despesa informada.

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 d'aquest acte per delegació de
l'Alcaldessa de data 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Declarar desert el procediment obert per a la contractació del subministrament de dos vehicles per a
la Brigada Municipal, mitjançant arrendament en la modalitat de rènting.

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

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

IV. Procedir a l'obertura del procediment d'adjudicació del present contracte de subministrament, per
procediment negociat sense publicitat, sol·licitant ofertes a un mínim de tres empreses, que a judici de
l'Alcaldia siguin aptes per contractar amb el sector públic, i que disposaran d'un termini de quinze dies
naturals per presentar proposicions, a comptar des del dia següent a la recepció de la invitació.

• Banc Santander
• BBVA
• Blaucar
• CaixaBank 
• Davima Motors, SL
• Joaquin Oliva, SA

V. Facultar a la senyora Alcaldessa per signar quants documents siguin precisos per a l’execució
d’aquest acord.
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11.  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, PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.  

Atesa la necessitat de contractar el subministrament d’un vehicle per a la Policia Local, 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.

Atès que segons l'article 173 c)  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),  els  contractes  de
subministrament es poden adjudicar mitjançant procediment negociat en tot cas quan el seu valor
estimat sigui inferior a 100.000 euros.

Vist l’expedient incoat per tramitar una nova contractació, mitjançant procediment negociat, i atès que
l'autorització  de  la  despesa  aprovada  en  convocar-se  el  procediment  obert  es  manté  fins  a  la
resolució del procediment negociat que ara s'inicia, i per la qual cosa, no cal realitzar cap altra reserva
de consignació pressupostària ni modificar la proposta de despesa informada.

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 d'aquest acte 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 a la Policia Local,
mitjançant arrendament en la modalitat de rènting, per procediment negociat sense publicitat, 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.

IV. Procedir a l'obertura del procediment d'adjudicació del present contracte de subministrament, per
procediment negociat sense publicitat, sol·licitant ofertes a un mínim de tres empreses, que a judici de
l'Alcaldia siguin aptes per contractar amb el sector públic, i que disposaran d'un termini de quinze dies
naturals per presentar proposicions, a comptar des del dia següent a la recepció de la invitació.

• Banc Santander
• BBVA
• Blaucar
• CaixaBank 
• Davima Motors, S.L.
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• Joaquin Oliva, SA

V. Facultar a la senyora Alcaldessa per signar quants documents siguin precisos per a l’execució
d’aquest acord.

12.  ACORDAR LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE MILLORA DE LA  
URBANITZACIÓ DEL CARRER PARAL·LEL AL RIU SÉNIA DEL BARRI CASTELL A  
ULLDECONA.  OBRIR PEÇA SEPARADA DE DETERMINACIÓ,  SI S'ESCAU,  DE DANYS I  
PERJUDICIS RETENINT LA GARANTIA DIPOSITADA PEL CONTRACTISTA FINS A LA SEVA  
RESOLUCIÓ.  

1. En data 21 de setembre de 2015, l'Alcaldessa i el Sr. David Gabriel Mas, en representació de
l'empresa  NOVES OPORTUNITATS D'INVERSIÓ I  SERVEIS,  S.L.,  empresa  adjudicatària  de  les
obres, previ l’oportú procediment administratiu, van subscriure un contracte d’obra, en virtut del qual el
contractista adjudicatari es comprometia a executar les obres assenyalades amb estricta subjecció als
preus,  Projecte  Tècnic  i  Plecs  de  Clàusules  Administratives  Particulars  i  altres  documents
contractuals, sent l’import del contracte de 91.894,37 euros (iva INCLÒS).

L'acta de replanteig es va signar en data 15 d'octubre de 2015. Per tant, la finalització de les obres
s'hauria d'haver produït en data 30 de novembre de 2015.

2. Per respondre del compliment del contracte es va constituir a favor de l’òrgan de contractació una
fiança per import  de 4.594,72 euros,  que el  contractista va abonar en metàl·lic,  per transferència
bancària.

3.  Per  informe  de  l'arquitecte  municipal  i  director  de  les  obres  de  les  obres  de  Millora  de  la
Urbanització del carrer paral·lel al riu Sénia del barri Castell a Ulldecona, de data 25 de gener de
2016, es va posar de manifest que les obres estaven aturades.

L'informe també posa de relleu que el grau d'execució dels treballs que formaven part del contracte és
elevat  i  que  només  manquen,  per  tal  de  finalitzar  les  obres,  les  partides  que  corresponen
principalment  als  treballs  de  pavimentació  i  les  partides  de  mobiliari  urbà.  I  que  el  percentatge
d'execució de les obres correspon al 84,85 %.

4. En data 2 de febrer de 2016, es tramet una carta a l'empresa adjudicatària per tal que procedeixin
de manera immediata a la continuació de les obres i a la seva finalització, segons els termes del
contracte, o en cas contrari l'Ajuntament iniciaria els tràmits necessaris per procedir a la resolució del
contracte.

5.  En data 4 de febrer  de 2016,  es rep resposta de l'empresa per  correu electrònic,  en la  qual
manifesten que hi ha una disconformitat entre les parts en relació a l'import de l'obra.

En data 10 de febrer  de 2016, l'Ajuntament representat  per  l'Alcaldessa assistida per l'arquitecte
municipal  i  la  secretària  es  reuneix  amb  representants  de  l'empresa  NOVES  OPORTUNITATS
D'INVERSIÓ I SERVEIS, S.L. L'Ajuntament manté que el preu del contracte és de 91.894,37 (IVA
inclòs) i així figura tant en el decret d'adjudicació que va ser notificat a l'empresa com en el contracte
signat entre l'empresa i l'Ajuntament, mentre que l'empresa manté que va haver-hi un error i que ells
havien ofertat 91.894,37 euros més IVA.

6. Per Providència de l'Alcaldia de data 19 de febrer de 2016, es sol·licita a la secretària municipal un
informe  sobre  la  legislació  aplicable  i  el  procediment  a  seguir  per  dur  a  terme  la  resolució  del
contracte.
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Aquest informe s'emet en data 22 de febrer de 2016. I per decret d'Alcaldia de la mateixa data 22 de
febrer  s'acorda  incoar  el  procediment  per  a  acordar,  si  escau,  la  resolució  del  contracte  per  a
l'execució de les obres de Millora de la Urbanització del carrer paral·lel al riu Sénia del barri Castell a
Ulldecona,  subscrit  amb  l'empresa  NOVES  OPORTUNITATS  D'INVERSIÓ  I  SERVEIS,  S.L., per
incompliment del contractista, i donar audiència al contractista, per un termini de deu dies naturals des
de la notificació d'aquesta resolució, per tal que manifestessin el que creguessin convenient en relació
a la proposta de resolució del contracte de referència.

7. En data 8 de març de 2016, l'empresa  NOVES OPORTUNITATS D'INVERSIÓ I SERVEIS, S.L.,
presenta escrit d'al·legacions.

8. En data 14 de març de 2016, l'arquitecte municipal i director de l'obra Ferran Bonanza, emet el seu
informe respecte les al·legacions presentades (que s'annexa com a document número 1). I en data 17
de  març  de  2016,  la  secretària  municipal  emet  també  el  seu  informe  respecte  les  al·legacions
presentades (que s'annexa com a document número 2). Tots dos informes es mostren favorables a la
desestimació de les al·legacions presentades.

9. Donat que abans de la resolució definitiva calia sol·licitar dictamen preceptiu a la Comissió Jurídica
Assessora com a òrgan consultiu per tal de donar compliment a allò establert en l’article 275.3 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya i al que disposa l'article 211 del Text Refós de la Llei de Contractes del sector
públic, i de conformitat amb l’establert a l’article 8.3 e) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió
Jurídica Assessora (resolució de contractes administratius), per decret d'Alcaldia de data 18 de març
de 2016 es va acordar  sol·licitar  el  dictamen preceptiu a la Comissió Jurídica Assessora previ  a
l'adopció  de  l'acord  de  resolució  del  contracte  i  suspendre  el  termini  per  resoldre  i  notificar  el
procediment de resolució del contracte d'obres de referència, fins que la Comissió Jurídica Assessora
emetés el seu dictamen.

10. En data 26 de maig de 2016, la Comissió Jurídica Assessora va emetre el dictamen 131/2016,
que conclou que és procedent informar favorablement sobre la resolució del contracte administratiu. 

11. Especial consideració mereix, com a motivació de l'acte administratiu, la causa de resolució del
contracte consistent en la demora en el compliment dels terminis d'execució de l'obra. 
La Comissió Jurídica Assessora es refereix a la concurrència d'aquesta causa de resolució en els
termes següents:

"Respecte a aquesta qüestió, no hi ha controvèrsia respecte al fet que s’ha produït, en el cas que
s’examina, una demora en el termini d’execució del contracte.

I és que, segons la clàusula quarta del contracte administratiu signat el 21 de setembre de 2015, el
termini d’execució del contracte era d’un mes i mig a comptar des de l’acta de comprovació del
replantejament que es va signar el 15 d’octubre de 2015, per tant, les obres s’haurien d’haver
acabat el 30 de novembre de 2015.

En l’expedient consta que les obres no es van finalitzar en el termini indicat i que, en data 25 de
gener de 2016 (això és, transcorreguts pràcticament dos mesos des de la data en què l’obra ja
s’hauria d’haver finalitzat),  l’arquitecte municipal  va constatar que l’obra estava aturada, sense
personal treballant-hi, i no consta en l’expedient que, amb posterioritat a aquesta data, es reiniciés
l’execució de les obres, malgrat el requeriment de l’Ajuntament. D’altra banda, la demora en el
compliment  del  termini  d’execució  de  l’obra  és  admès  pel  contractista,  el  qual  considera,  no
obstant això, que la paralització dels treballs és imputable a l’Ajuntament, ja que l’Administració no
ha  satisfet  l’import  de  les  certificacions  de  l’obra  com  a  conseqüència  de  les  discrepàncies
respecte al preu total del contracte. 
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Tenint en compte l’anterior, és necessari assenyalar el següent:

a)  En  primer  lloc,  cal  indicar  que  el  compliment  del  contracte  en  els  terminis  fixats  per  a  la
realització d’aquest és una obligació imposada al contractista amb caràcter general per l’article
212.2 del TRLCSP.

Així mateix, i  en relació amb el contracte que s’examina, la clàusula 31 del Plec de clàusules
administratives particulars estableix que el contractista resta obligat al compliment del termini total
d’execució  del  contracte  i  que,  si  s’incorregués en mora per  causes que li  siguin  imputables,
l’Ajuntament pot optar, indistintament, en la forma i les condicions establertes en l’article 231 del
TRLCSP,  per  la  resolució  del  contracte  amb pèrdua  de  la  garantia  o  per  la  imposició  de  les
penalitats. La clàusula 36 del mateix plec especifica que la resolució del contracte s’ha de regir per
allò que s’estableix amb caràcter general en els articles 223 a 225 del TRLCSP i, específicament
per al contracte d’obres, en els articles 237 a 239 d’aquest text refós, així com en els articles 109 a
113 i 172 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

b) En aquest cas, és evident que el compliment del termini  d’execució, a més d’una obligació
imposada per la legislació contractual i pel plec de clàusules administratives particulars, era una
circumstància especialment rellevant, ja que la reducció del termini d’execució era un dels criteris
per a l’adjudicació del contracte (article 18 del Plec) i l’adjudicatària va obtenir 9 punts dels 10
possibles, en oferir una reducció de quatre mesos i mig respecte al termini màxim de sis mesos
previst inicialment.  Així,  les licitadores que van obtenir  les puntuacions més baixes respecte a
aquest criteri van proposar executar l’obra en un termini de quatre mesos i mig.  

c)  Malgrat  que  el  contractista  al·lega  que  la  paralització  es  va  produir  per  l’incompliment  de
l’Administració de satisfer les certificacions, el cert és que aquesta circumstància, d’acord amb la
legislació de contractes, no justifica la paralització de les obres.

Així  es  deriva  de  l’article  216  del  TRLCSP,  que,  partint  del  fet  que  el  contractista  té  dret  a
l’abonament  de  la  prestació  en  els  termes  previstos  en  el  contracte  i  d’acord  amb  el  preu
convingut, estableix que, només si  la mora és superior a quatre mesos,  el contractista en pot
suspendre el compliment, i exigeix, així mateix, que aquest comuniqui a l’Administració aquesta
circumstància amb un mes d’antelació.

En el cas que s’examina, no consta en l’expedient que es produís aquesta mora ni tampoc que el
contractista realitzés la comunicació a la qual es refereix el precepte citat. 

Atenent les consideracions realitzades, cal referir-se, finalment, als termes d’aplicació de la causa
de resolució consistent en l’incompliment del termini d’execució d’acord amb la doctrina d’aquesta
Comissió Jurídica Assessora (dictàmens 315/2014, 435/2014 i 14/2015) i  la jurisprudència dels
tribunals, la qual exigeix que es compleixin els requisits següents: 

En  primer  lloc,  és  necessari  que  hi  hagi  un  retard  substantiu  en el  compliment  dels  terminis
d’execució de les obligacions que imposa el contracte (Sentència del Tribunal Suprem –STS– de 4
de maig de 2005). 

En  segon  lloc,  l’incompliment  del  termini  contractual  ha  de  ser  culpable.  Per  a  valorar  la
concurrència de culpa, cal contraposar el comportament del contractista amb un patró de diligència
comú a l’estàndard ordinari  de les obligacions imposades pel  contracte,  si  són essencials  les
condicions que s’han donat en el desenvolupament del contracte (STS de 21 de desembre de
2007). 
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En tercer lloc, per a resoldre per aquesta causa és necessari, també, que existeixi una voluntat
deliberada i clara de no complir el contracte (STS de 23 de novembre de 1988). 

En aquest cas, concorren tots els requisits descrits. En aquest sentit, es considera que té caràcter
substantiu un retard de, com a mínim, dos mesos (cal recordar que no consta en l’expedient que,
ara per ara, s’hagin reprès els treballs) en relació amb un contracte que s’havia d’executar en un
mes i mig, i més quan aquesta qüestió era un dels criteris per a adjudicar el contracte. Així mateix,
es considera que el contractista no va actuar d’una manera diligent, atès que, si la paralització de
l’obra es devia, tal com al·lega, a l’incompliment de l’Administració de satisfer les certificacions,
hauria d’haver actuat  d’acord amb les previsions del  ja citat  article 216 del TRLCSP, això és,
comunicar a l’Administració aquesta circumstància en els terminis previstos legalment. Finalment,
d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal i les fotografies que aquest incorpora, en
data 25 de gener de 2016 les obres estaven totalment aturades, sense cap personal treballant-hi, i
l’empresa no va reprendre els treballs després del requeriment exprés de l’Ajuntament en aquest
sentit, per la qual cosa no es pot deduir de part de l’adjudicatària la voluntat de complir amb el
contracte. 

En conseqüència, aquesta Comissió considera que es dóna, en aquest cas, la causa de resolució
contractual prevista en l’article 223.d) del TRLCSP."

12.  Vista  la  valoració  provisional  del  cost  de  finalització  de  les  obres,  realitzada  per  l'arquitecte
municipal,  en  data  2  de  juny  de  2016  (que  s'annexa  com a  document  3),  queda quantificat  en
21.887,82 euros (IVA inclòs), suposant una diferència de 7.496,45 euros sobre el cost que hagués
suposat d'haver-se complert en la seva totalitat el contracte que es proposa resoldre.

De conformitat amb el que estableix l’article 223.d), 224 i 225 del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Desestimar les al·legacions formulades per l'empresa adjudicatària de les obres de referència, pels
motius exposats en els  informes de l'arquitecte  municipal,  de data  14 de març de 2016,  i  de la
secretària, de data 17 de març de 2016, incorporats respectivament com annex 1 i 2 a aquest acord.

II. Acordar la resolució del contracte d'obres de Millora de la Urbanització del carrer paral·lel al riu
Sénia  del  barri  Castell  a  Ulldecona,  per  incompliment  culpable  del  contractista  consistent  en  la
demora en el compliment dels terminis d'execució de l'obra.

III. Prendre possessió de l'obra, a través de l'emissió d'una acta in situ, entrant el contracte en fase de
liquidació.

IV.  Obrir  peça  separada  de  determinació,  si  escau,  de  danys  i  perjudicis,  retenint  la  garantia
dipositada pel contractista a la Tresoreria municipal fins a la seva resolució.

V. Notificar el present acord a l'empresa interessada.

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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