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

EL DIA 8 DE JULIOL 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 vuit de juliol 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 les actes de les sessions anteriors.

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. Aprovació de les bases específiques reguladores de la convocatòria del procediment selectiu
per  a  la  cobertura,  mitjançant  el  sistema  de  concurs-oposició,  d'una  plaça  de  monitor/a
d'esports de l'Ajuntament d'Ulldecona, en règim de personal laboral temporal, vacant en la
plantilla  de  personal  d'aquest  Ajuntament  i  per  a  la  creació  d'una  borsa  de  reposició  i
convocatòria de les proves de selecció.

8. Declarar  desert  el  procediment  negociat  sense  publicitat  per  a  la  contractació  del
subministrament d'un vehicle per a la Policia Local, mitjançant arrendament en la modalitat de
rènting.

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

10.Adjudicació  del  contracte  de subministrament  de dos vehicles per  a  la  brigada municipal,
mitjançant arrendament en la modalitat de rènting, pel procediment negociat sense publicitat.

11.Constitució de bestreta de caixa fixa.

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

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS  

S'aproven les actes de les sessions anteriors, celebrades els dies 10, 17 i 23 de juny 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: OEM 
Registre general: 989 - 11/04/2016
Expedient: 2-33-16-37
Emplaçament: POL. 54, PARC. 69
Obra a realitzar: AUTORITZACIO D'US PROVISIONAL EN POLIGON D'ACTUACIO PER 

COMERÇ AL DETALL DE MOBLES I ALTRES PRODUCTES
Observacions: Atès que es tracta d'una obra de caràcter provisional, la llicència queda 

subjecta a les següents condicions específiques:
• Article 54.3 del text refós del decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel

qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme (en endavant TRLU) 
"L’autorització d’usos i obres provisionals resta supeditada a:
◦ a) La constitució de les garanties necessàries per a assegurar la

reposició de la situació alterada al seu estat originari.
◦ b)  La  condició  resolutòria  que  els  compromisos  acceptats  pels

interessats  siguin  també  acceptats  expressament  pels  nous
propietaris i pels nous gestors o explotadors dels usos i les obres
en  virtut  de  contracte  d’arrendament  o  qualsevol  altre  negoci
jurídic que els succeeixin."

• Article 54.4 del TRLU
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"Les condicions sota les quals s’atorga l’autorització d’usos i obres
provisionals, acceptades expressament pels destinataris, s’han de fer
constar en el Registre de la Propietat, de conformitat amb la legislació
hipotecària.  L’eficàcia  de  l’autorització  resta  supeditada  a  aquesta
constància registral."

• Article 70 del  decret  64/2014, de 13 de maig,  pel  qual s'aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
"Els usos provisionals han de cessar i les obres provisionals s’han de
desmuntar o enderrocar, sense dret a indemnització, quan ho acordi
l’administració  municipal,  amb  audiència  de  les  persones
interessades, per algun dels motius següents:
a) Per haver-se complert la condició resolutòria de l’article 69.3.
b) Per haver transcorregut el termini temporal màxim pel qual es va

atorgar la llicència urbanística corresponent.
c) Per tal d’executar les determinacions del planejament urbanístic,

hagi transcorregut o no el termini temporal màxim pel qual es va
atorgar la llicència urbanística corresponent."

Nom: AEH 
Registre general: 1181 - 29/04/2016
Expedient: 2-33-16-45
Emplaçament: POL. 72, PARC. 354, 355
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA DE 75 M DE LLARGADA
Observacions: Condicionada a:

• La tanca haurà de ser del tipus cinegètic, és a dir, que permeti el pas
dels animals per la seva part inferior, segons determinen els Serveis
Territorials a les Terres de l'Ebre, del Departament de Medi Ambient i
Habitatge.

• Caldrà separar la tanca un mínim d'1 metre respecte al camí.
• Caldrà assegurar la situació la tanca fora de la Zona de Domini Públic

i  per  tant,  a  una  distància  superior  a  8  m.  des  de  l'aresta  de
l'explanació de la línia ferroviària.

• Amb caràcter previ a la seva execució, serà preceptiva l'Autorització
de l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries.

Nom: IMB
Registre general: 1238 - 09/05/2016
Expedient: 2-33-16-47
Emplaçament: ARIBAU, 27
Obra a realitzar: ENDERROC PARCIAL HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES
Observacions: Condicionada a què la data d'inici  dels treballs  es notificarà al  Servei

d'Arqueologia i Paleontologia dels Serveis Territorials de Cultura de les
Terres de l'Ebre, amb suficient antelació per tal de fer el seguiment.
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: MCMB 
Registre general: 1642 - 17/06/2016
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Expedient: 2-33-16-57
Emplaçament: SANT CRISTOFOL, 10
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: ACT
Registre general: 1670 - 22/06/2016
Expedient: 2-33-16-59
Emplaçament: TR. PIETAT, 5
Obra a realitzar: OBERTURA  DE  PORTA  DE  MAGATZEM,  OBERTURA  DE  2

FINESTRES,  TAPIAT DE  2  FINESTRES  I  FORMIGONAT PAVIMENT
PLANTA BAIXA

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: MUEBLES COCINA DOCA, S.L.
Registre general: 1693 - 28/06/2016
Expedient: 2-33-16-60
Emplaçament: BRUSSEL·LES, PI38 - POL. IND. VALLDEPINS I
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO  DE  FORJAT  I  SECTORITZACIO  NAU  INDUSTRIAL

EXISTENT PER HABILITAR SALA D'EXPOSICIONS
Observacions: Condicionada a què:

• No es podrà posar en ús la nova edificació fins que no s'autoritzi el
corresponent Projecte d'Activitat.

• Abans  de  l'inici  de  les  obres,  caldrà  presentar  el  preceptiu  full
d'assumeix de la direcció d'execució de les obres, degudament signat
i visat per tècnic competent.

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

Pàg. 4/14



Acta Junta Govern Local
any 2016

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.

3. LLICÈNCIES AMBIENTALS  

OBERTURA ESTABLIMENTS. DECLARACIÓ RESPONSABLE. ATORGAMENT.  

Sol·licitant: MTMB
Registre General: 1519 - 02/06/2016
Expedient: 2-37-16-5
Emplaçament: MAJOR, 152
Activitat: ESTABLIMENT  PER  A  LA  VENDA  D'ARTICLES  DE  REGAL  I

PRODUCTES  ALIMENTARIS  ENVASATS  (XUXES,  BEGUDES  NO
ALCOHOLIQUES, GELATS)

Classificació de 
l’activitat: DECLARACIÓ RESPONSABLE

Antecedents:

1. En data 02/06/2016 va entrar en aquest Ajuntament una declaració responsable d'inici de l'activitat
de  ESTABLIMENT  PER  A LA VENDA D'ARTICLES  DE  REGAL I  PRODUCTES  ALIMENTARIS
ENVASATS (XUXES, BEGUDES NO ALCOHOLIQUES, GELATS) al carrer MAJOR, 152, per part de
la Sra. MTMB.

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts per l'article 13.1.a) de la Llei 16/2015, del
21 de juliol,  de simplificació  de l'activitat  administrativa  de l'Administració  de la Generalitat  i  dels
governs de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
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3. Els tècnics municipals han informat favorablement.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 02/06/2016 la Sra. MTMB
inicia  l'activitat  d'ESTABLIMENT  PER  A  LA  VENDA  D'ARTICLES  DE  REGAL  I  PRODUCTES
ALIMENTARIS ENVASATS (XUXES, BEGUDES NO ALCOHOLIQUES, GELATS) al carrer MAJOR,
152, 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. Inscriure l'esmentada activitat al Registre municipal d'activitats.

4. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES PER A TERRASSES I VETLLADORS  

Sol·licitant: MAGM
Registre general: 1450 - 25/05/2016
Expedient: 2-43-16-30
Emplaçament: SANT JOAQUIM - ELS VALENTINS
Tipus  Terrassa: TAULES I CADIRES
Superfície ocupada: 10,00 m² (2,00 m x 5,00 m)
Durada de l'ocupació: 18 SETMANES (15/05/2015 FINS 18/09/2015)
Motiu de l'ocupació: OCUPACIO VIA PUBLICA AMB TAULES I CADIRES EN 30 M2 I DEL

9/06/2016 AL 12/06/2016

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

Atès el contingut dels informes tècnics que obren en l'expedient,

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

la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Denegar a la Sra. MAGM la llicència dalt referenciada, per no complir les condicions de l'article 8
de  l'Ordenança  reguladora  de l'ocupació  de la  via  pública  amb taules  i  cadires  per  a  terrasses,
vetlladors i instal·lacions similars. Caldrà adequar la llicència de l'activitat de bar-cafeteria actual, per
tal que inclogui la terrassa prèviament.

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

ATORGAMENT DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS  

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

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

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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

Titular: CGG
Domicili: c/ Pilar, 8
Població: 43550 Ulldecona
Expedient: 1-13-16-1 (6)
Nínxol: 662-C; Ulldecona
Subjecte passiu: A.F.S., S.A. 
Adreça: c/ Suflí, 4 04009 Almeria
Quota tributària: 600,00

Titular: JGG
Domicili: c/ Pilar, 7, 2-1
Població: 43550 Ulldecona
Expedient: 1-13-16-1 (7)
Nínxol: 661-C, Ulldecona
Subjecte passiu: JGG
Adreça: c/ Pilar, 7, 2-1 43550 Ulldecona
Quota tributària: 600,00

Titular: JAGG
Domicili: c/ Pilar, 3, 1
Població: 43550 Ulldecona
Expedient: 1-13-16-1 (8)
Nínxol: 663-C; Ulldecona
Subjecte passiu: JAGG
Adreça: c/ Pilar, 3, 1 43550 Ulldecona
Quota tributària: 600,00

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.

Pàg. 7/14



Acta Junta Govern Local
any 2016

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.

3. Aprovar les liquidacions en concepte de Taxa sobre concessions funeràries en la seva modalitat.

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: MCRV
Domicili: c/ Gines Lalana, 16
Població: 50007 Zaragoza
Expedient: 1-13-16-2 (9)
Anterior Titular: MVG
Nínxol: 55-A; Ulldecona

Nou titular: MCRV
Domicili: c/ Gines Lalana, 16
Població: 50007 Zaragoza
Expedient: 1-13-16-2 (10)
Anterior Titular: MVG
Nínxol: 368-A; Ulldecona
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Nou titular: BTL
Domicili: c/ Rovellat, 49, 2-1
Població: 08173 Sant Cugat del Vallès
Expedient: 1-13-16-2 (11)
Anterior Titular: JELC
Nínxol: 13-A; Sant Joan del Pas

Nou titular: BTL
Domicili: c/ Rovellat, 49, 2-1
Població: 08173 Sant Cugat del Vallès
Expedient: 1-13-16-2 (12)
Anterior Titular: JELC
Nínxol: 14-A; Sant Joan del Pas

Nou titular: BTL
Domicili: c/ Rovellat, 49, 2-1
Població: 08173 Sant Cugat del Vallès
Expedient: 1-13-16-2 (13)
Anterior Titular: JELC
Nínxol: 15-A; Sant Joan del Pas

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.

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. Aprovar les liquidacions en concepte de Taxa sobre concessions funeràries en la seva modalitat.

6. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC: GUALS  

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

Sol·licitant: GAC
Emplaçament: c/ Comerç, 9

En data 20 de juny de 2016, amb registre general d'entrada número 1652, s'ha sol·licitat canvi de
titularitat de la llicència de gual amb número 360, corresponent al c/ Comerç, 9, per tal que la Sra.
GAC figuri com a nova titular.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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

2.  Informar  a  l'interessat  que  aquest  canvi  de  titularitat  de la  llicència  s'atorga  salvat  el  dret  de
propietat i sens perjudici de tercer. 
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3. Comunicar aquest acord al Sr. TCG com a anterior titular i a la Sra. GAC, com a nou titular.

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

Sol·licitant: GAC
Emplaçament: c/ Migdia, 25

En data 20 de juny de 2016, amb registre general d'entrada número 1653, s'ha sol·licitat canvi de
titularitat de la llicència de gual amb número 400, corresponent al c/ Migdia, 25, per tal que la Sra.
GAC figuri com a nova titular.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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

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

3. Comunicar aquest acord al Sr. TCG com a anterior titular i a la Sra. GAC, com a nou titular.

7.  APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL  
PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA COBERTURA, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ,  
D'UNA PLAÇA DE MONITOR/A D'ESPORTS DE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA,  EN RÈGIM DE  
PERSONAL LABORAL TEMPORAL,  VACANT EN LA PLANTILLA DE PERSONAL D'AQUEST  
AJUNTAMENT I PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE REPOSICIÓ I CONVOCATÒRIA DE LES PROVES  
DE SELECCIÓ.  

Vist que l'Ajuntament ha de contractar un/a monitor/a d'esports, com a personal laboral temporal.

Atès què la contractació ve motivada per la recuperació des de l'1 de gener de 2014 de la gestió
directa de les tasques desenvolupades per l'Institut Municipal d'Esports d'Ulldecona, amb les escoles
esportives, que és un servei públic que, ha requerit de forma indirecta o directa la gestió, per obligació
legal, la contractació de personal laboral durant el curs, sense el qual és impossible la posada en
marxa i desenvolupament del servei, i es considera que concorren les circumstàncies excepcionals
per cobrir necessitats urgents i inajornables. A banda de les tasques de monitoratge de les escoles
esportives,  també  farà  altres  tasques  de  recolzament  de  consergeria  i/o  atenció  al  públic  en
instal·lacions esportives municipals.

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:

Aprovar les bases específiques reguladores de la  convocatòria  del  procediment  selectiu per  a la
cobertura,  mitjançant  el  sistema  de  concurs-oposició,  d'una  plaça  de  monitor/a  d'esports  de
l'Ajuntament d'Ulldecona, en règim de personal laboral temporal, vacant en la plantilla de personal
d'aquest  Ajuntament  i  per  a  la  creació  d'una  borsa  de  reposició,  en  els  termes  incorporats  en
l'expedient i convocar les proves selectives per a la provisió de l'esmentada plaça.
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8. DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER A LA CONTRACTACIÓ  
DEL SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE PER A LA POLICIA LOCAL, MITJANÇANT ARRENDAMENT EN  
LA MODALITAT DE RÈNTING.  

La Junta de Govern Local,  en sessió celebrada en data 10 de juny de 2016, va acordar 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, i es va acordar simultàniament la licitació.

En data 21 de juny de 2016 es va enviar la invitació a sis empreses, per tal que els interessats
presentessin les seves proposicions, durant el termini de quinze dies naturals, comptadors a partir de
l'endemà de la recepció.

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

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 negociat sense publicitat per a la contractació del subministrament
d'un vehicle per a la Policia Local, mitjançant arrendament en la modalitat de rènting.

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

La Junta de Govern Local,  en sessió celebrada en data 10 de juny 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 negociat sense publicitat, amb pluralitat de
criteris de valoració, i es va acordar simultàniament la licitació.

En data 21 de juny de 2016 es va enviar la invitació a sis empreses, per tal que els interessats
presentessin les seves proposicions, durant el termini de quinze dies naturals, comptadors a partir de
l'endemà de la recepció.

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

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 negociat sense publicitat per a la contractació del subministrament
d'un vehicle per al Guarda Rural, mitjançant arrendament en la modalitat de rènting.
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10. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE DOS VEHICLES PER A LA BRIGADA  
MUNICIPAL,  MITJANÇANT ARRENDAMENT EN LA MODALITAT DE RÈNTING,  PEL PROCEDIMENT  
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.  

Per acord de la Junta de Govern Local de 10 de juny de 2016 es va aprovar  el Plec de Clàusules
Administratives Particulars, alhora que es va acordar simultàniament la licitació per a la contractació
per procediment negociat sense publicitat i per tramitació ordinària del contracte de subministrament
de dos vehicles per a la brigada municipal, mitjançant arrendament en la modalitat de rènting.

En data 21 de juny de 2016 es va enviar la invitació a sis empreses, per tal que els interessats
presentessin les seves proposicions, durant el termini de quinze dies naturals, comptadors a partir de
l'endemà de la recepció.

Durant la licitació s'ha presentat 1 proposició, tal com consta en l'expedient.

En data 7 de juliol de 2016 es va constituir la Mesa de Contractació i aquesta va procedir a l'obertura
dels sobres de l'única oferta presentada.

En la mateixa sessió, la Mesa de contractació va acordar fer la valoració de l'única oferta admesa a la
contractació,  puntuant-la  segons  la  base  13  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 va elevar posteriorment la proposta d’adjudicació a l'òrgan
de contractació, proposant l'adjudicació del contracte a la mercantil Joaquin Oliva, SA.

Atès que l'empresa ja ha acreditat en la documentació administrativa estar al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

De conformitat amb allò que estableix l’article 151.2 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 JOAQUIN OLIVA, S.A. el contracte de subministrament de dos vehicles per
a la brigada municipal, mitjançant arrendament en la modalitat de rènting pel procediment negociat
sense publicitat, per un import de 32.491,20 €, més 6.131,52 € d'IVA, resultant un import total de
38.622,72 € (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 18 de juliol de 2016, a les 12.00 hores, i facultar l'Alcaldessa
per signar el contracte de formalització d'aquesta adjudicació.

III.  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.

IV.  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.
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11. CONSTITUCIÓ DE BESTRETA DE CAIXA FIXA.  

Vist l'informe-proposta dels Serveis Econòmics municipals, en el qual es proposa la constitució d'una
bestreta  de  caixa  fixa  per  a  l'atenció  immediata  de  despeses  d'escassa  quantia,  periòdiques  o
repetitives  com  les  referents  a  material  no  inventariable,  conservació  i  altres  de  similars
característiques.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1.  Aprovar  la  concessió  d’una  bestreta  de  caixa  fixa  d’acord  amb  les  següents  normes  i
característiques:

Habilitat-pagador

Titular: Salvador Vila Pastor
Autoritzat: Maria Cinta Canalda Raga

Aplicacions pressupostàries sobre les quals es podran realitzar pagaments

Qualsevol  aplicació  pressupostària  habilitada al  pressupost  de despeses.  Igualment,  s’admetrà  la
realització de pagaments no pressupostaris.

Límits quantitatius

Per cada despesa individual: 901,52€

Globalment:  El  10%  dels  recursos  disponibles  per  a  realitzar  pagaments  en  cada  mes  natural,
descomptats  els  fons  necessaris  per  a  atendre  venciments  de  deute,  despeses  de  personal  i
pagament d’impostos, d’acord amb les previsions contingudes al Pla de Tresoreria mensual.

Règim de reposicions

La reposició de fons es realitzarà una vegada presentat i aprovat el compte justificatiu.

Situació i disposició dels fons

Els fons de la bestreta es dipositaran en un compte corrent obert a tal efecte en una entitat financera.
Per a la disposició dels fons dipositats en este compte serà suficient amb la firma del titular de la
bestreta o, en el seu cas, de qualsevol dels autoritzats.

Comptabilitat

Sempre s’haurà de practicar una retenció de crèdit abans de realitzar qualsevol tipus de pagament
amb càrrec als fons de la bestreta de caixa fixa, excepte en el cas de que es tracte de pagaments de
naturalesa no pressupostària.

Procediment de gestió de la despesa

Els responsables dels diferents serveis i àrees municipals podran formular les seues sol·licituds de
realització  de pagaments  amb càrrec  als  fons  de  la  bestreta  de  caixa  fixa.  Estes  sol·licituds  de
pagament  hauran de comptar,  quan siga  exigible,  amb la  conformitat  de l’Alcalde o  del  Regidor
responsable de l’àrea corresponent.

Quan el volum de les sol·licituds de pagament siga superior als fons disponibles a la bestreta, es
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prioritzaran les diferents sol·licituds formulades, d’acord amb les directrius dictades per la Presidència.

Responsabilitat i control

Els responsables de la correcta aplicació de les quantitats pagades a través de la bestreta de caixa
fixa seran tots aquells que formulen les sol·licituds de pagament o donen el seu vistiplau al pagament
de les mateixes. La responsabilitat dels habilitats-pagadors queda limitada a aquells pagaments que
es realitzen sense sol·licitud prèvia dels responsables de la resta de serveis i àrees municipals.

La Intervenció municipal portarà a terme els procediments de fiscalització i control financer necessaris
per a controlar la correcta aplicació dels fons pagats a través de la bestreta.

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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