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

EL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2016  

Presidenta:

Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP

Regidors:

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

Secretària:

Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Cap

A Ulldecona, el dia onze de novembre 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. Concessions funeràries.

5. Llicències d'ocupació temporal: Mercat municipal. 

6. Llicències de taxi.

7. Aprovació de les bases de la convocatòria del procés de provisió temporal mitjançant
comissió de serveis d'un lloc de treball vacant d'agent de policia local.

8. Aprovació  de  les  bases  específiques  per  a  la  constitució  d'una  borsa  per  cobrir
temporalment les vacants i/o substitucions del lloc de treball d'ordenança de biblioteca
de l'Ajuntament d'Ulldecona, en règim de personal laboral temporal i convocatòria de les
proves de selecció.

9. Aprovació  del  projecte  bàsic  i  d'execució  per  l'enderroc  de  l'ampliació  de  la  nau
industrial situada al pol. 73, parc. 240, 241 i 242 d'Ulldecona.
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10. Aprovació de la certificació final de les obres de millora de la urbanització del carrer
Mirador del Riu al barri de Sant Joan del Pas.

11. Aprovació de la certificació final de les obres de construcció d'un magatzem municipal
als Valentins.

12. Aprovació de la certificació final de les obres d’instal·lació d’un ascensor i adequació
d’una sortida d’emergència a la biblioteca municipal d’Ulldecona.

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

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  

S'aprova l'acta  de la  sessió  anterior,  celebrada el  dia  14 d'octubre de 2016,  per  unanimitat  dels
membres consistorials presents.

2. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES  

ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’OBRA  

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

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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

Nom: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.
Registre general: 2406 - 21/09/2016
Expedient: 2-33-16-79
Emplaçament: POL. 72, PARC. 56
Obra a realitzar: SUBSTITUCIO INTERRUPTOR DE TALL A L'AIRE S14876 A LA LINIA 25Kv

'LA CENIA' PER UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR SF6 TELEMANAT

Nom: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.
Registre general: 2666 - 25/10/2016
Expedient: 2-33-16-85
Emplaçament: CAMI LA ROJA 3(A)
Obra a realitzar: ESTESA LINIA SUBTERRANIA. REF. 539962 - BT
Observacions: Condicionada  a  la  restitució  dels  paviments  a  l’estat  original  anterior  a

l’execució  de  les  obres  i,  a  l'acompliment  de  l'ordenança  municipal
d'instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la
via pública.
Només es permet l'obertura de rases entre dilluns i dijous, fins les 7 de la
tarda, de tal manera que no es poden obrir rases en cap cas en cap de
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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.
Caldrà dipositar la fiança prevista en l’article 5.2.c) del Decret 201/1994, de
26  de  juliol,  regulador  dels  enderrocs  i  altres  residus  de  la  construcció,
modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny.
En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres, haurà
de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

Nom: ASD
Registre general: 2753 - 09/11/2016
Expedient: 2-33-16-88
Emplaçament: ARIBAU, 17
Obra a realitzar: REPARAR  TEULES  EN  MAL  ESTAT  DE  LA  COBERTA  DE  48  M2  I

REPICAR I LLUIR15 M2 DE PARET INTERIORS

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

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

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

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

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

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

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

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

LPCAA. RÈGIM COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: ABUC I PROMOCIONS, S.L.L.
Registre General: 2616 - 19/10/2016
Expedient: 2-37-16-8
Emplaçament: VICENT AUBA, 3 - CONSUELO GAVALDA
Activitat: GARATGE  COMUNITARI  PER  31VEHICLES  I  14  TRASTERS  EN DOS

PLANTES SOTERRANIES
Classificació de 
l’activitat: ANNEX III – COMUNICACIÓ

Grup: 12. ALTRES ACTIVITATS
Subgrup:  ACTIVITATS  DE  GARATGE  O  APARCAMENT  DE  VEHICLES,
AMB UNA SUPERFÍCIE SUPERIOR A 500 M2

Antecedents:

1.  En  data  19/10/2016  va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
GARATGE COMUNITARI PER 31VEHICLES I 14 TRASTERS EN DOS PLANTES SOTERRANIES al
VICENT  AUBA,  3  -  CONSUELO  GAVALDA,  acompanyada  de  la  documentació  exigida  per  la
normativa vigent, per part de la raó social ABUC I PROMOCIONS, S.L.L.. 

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta, d'acord amb la Llei 20/2009, que amb efectes des del
dia  19/10/2016  la  raó  social  ABUC  I  PROMOCIONS,  S.L.L.  inicia  l'activitat  de  GARATGE
COMUNITARI PER 31VEHICLES I  14 TRASTERS EN DOS PLANTES SOTERRANIES al  carrer
VICENT AUBA, 3 - CONSUELO GAVALDA, salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers,
condicionada al  compliment dels valors  límit  d'emissió i  les mesures preventives marcades en la
documentació aportada i legislació pertinent.

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

3. 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.

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

Sol·licitant: MS
Anterior titular: AF
Registre general: 765 – 16/03/2016
Expedient: 2-37-07-38 B
Activitat: BAR AMB TERRASSA
Emplaçament: MAJOR, 89 - BAIXOS
Aforament màxim total: 18 PERSONES
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Aforament terrassa: INCLOSA LOCAL
Sup. Màxima terrassa: 7,50 m² (3,50 m x 1,50 m més 1,50 m x 1,50 m)
Classificació de l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

ACTIVITAT RECREATIVA
RESTAURACIÓ
BAR

Objecte: CANVI DE TITULARITAT

Antecedents.

1. En data 25/01/2008 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Ulldecona va autoritzar l'obertura
d'un bar a l'edifici situat al carrer Major núm. 89 baixos d'Ulldecona.

2. En data 9/10/2015 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Ulldecona va atorgar llicència per
incorporar una terrassa descoberta a la llicència de bar.

3.  Aquesta activitat,  es va donar amb el règim de la Llei  11/2009, es trobava classificada com a
llicència municipal d’establiments oberts al públic. Amb l’aprovació de la Llei 16/2015, del 21 de juliol,
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, aquesta activitat es classifica com a Comunicació prèvia.

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

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

6. En data 16/03/2016, amb el RGE núm. 765, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per tal
que el Sr. MS figuri com a nou titular, amb el consentiment de l'anterior titular de la llicència, el Sr. AF.

Fonaments.

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

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

3. En data 6/06/2013 va entrar en vigència l’Ordenança Reguladora de l’ocupació de la via Pública
amb taules i cadires per a terrasses, vetlladors i instal·lacions similars.

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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

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

4.  Informar  l’interessat  que  prèviament a  la  instal·lació  de  la  terrassa,  s'haurà  de procedir  a  la
sol·licitud de l'ocupació de la via pública i donar compliment a l’Ordenança reguladora de l'ocupació
de la via pública amb taules i cadires per a terrasses. 
 
5. Informar a l'interessat que l'establiment ha de disposar de les plaques o rètols normalitzats que
s'especifiquen a l'article 72 del Decret 112/2010. Aquests rètols almenys han d'estar en la llengua
catalana, segons la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
Caldrà complir a allò que disposa l'art.  53.3 sobre limitacions d'accés per a les persones menors
d'edat, quan a la prohibició de venda i subministrament de begudes alcohòliques i productes del tabac
als menors de 18 anys, i  disposar dels rètols que informen sobre cadascuna de les prohibicions,
segons s'estableixen a la legislació vigent.

6.  Informar  l’interessat  que  d'acord  amb  l'article  130  del  Decret  112/2010,  pel  qual  s'aprova  el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives de la Llei 11/2009, de regulació administrativa
dels espectacles públics i les activitats recreatives, l’establiment haurà de realitzar un control periòdic
que garanteixi la seva adequació permanent als punts assenyalats en aquesta llicència i  projecte
cada quatre anys, d'acord amb l'article 132 del Decret 112/2010.
El termini computa des de la data de l'atorgament de la llicència o des de la darrera acta de control.
L'acta de control s'ha d'aixecar abans que finalitzi aquest termini. La data d'atorgament de la llicència
és 9/10/2015, per tant, si no es realitza abans el control inicial que restava pendent segons l’última
llicència atorgada, el control haurà de ser realitzat abans del 9/10/2019.
Els controls  hauran de ser  realitzats  o verificats  per  una entitat  col·laboradora de l’Administració
degudament acreditada segons l'article 138 del Decret 112/2010 i per a la seva execució s'haurà de
tenir en compte el que esmenten els articles 134, 135, 137, 138 i 139 del Decret 112/2010.
Amb anterioritat a la seva actuació, l’entitat que realitzi o verifiqui el control ho haurà de notificar a
l'ajuntament i als efectes de comunicació oportuns.

RENÚNCIA LLICÈNCIA  

Nom: CASTELL VIDAL, S.L.
Registre general: 2690 - 27/10/2016
Expedient: 2-37-03-20 A
Emplaçament: TRAIGUERA, 10 (PARC. 40) - MOLI L'OM
Activitat que es renuncia: HOTEL AMB RESTAURANT

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

Atès que la  renúncia  al  dret  és legítima de conformitat  amb els  arts.  94 de la  Llei  39/2015,  d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i ha de ser acceptada
sense cap més tràmit per l'Ajuntament.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Acceptar la renúncia a la llicència ambiental dalt referenciada.

Notificar aquest acord a l'interessat.
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RENÚNCIA LLICÈNCIA  

Nom: ABUC I PROMOCIONS, S.L.L.
Registre general: 2673 - 26/10/2016
Expedient: 2-37-07-40 A
Emplaçament: VICENT AUBA, 3
Activitat que es renuncia: GARATGE COMUNITARI

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

Atès que la  renúncia  al  dret  és legítima de conformitat  amb els  arts.  94 de la  Llei  39/2015,  d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i ha de ser acceptada
sense cap més tràmit per l'Ajuntament.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Acceptar la renúncia a la llicència ambiental dalt referenciada.

Notificar aquest acord a l'interessat.

4. 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 consistent en l'ocupació privativa de nínxol del 
cementiri municipal que es detallen a continuació:

Titular: JMD
Expedient: 1-13-16-1 (11)
Nínxol: 660-C; Ulldecona
Subjecte passiu: JMD
Quota tributària: 600,00
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Titular: VVA
Expedient: 1-13-16-1 (12)
Nínxol: 664-C; Ulldecona
Subjecte passiu: VVA
Quota tributària: 600,00

2. Les concessions queden subjectes 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.

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: MPFI
Expedient: 1-13-16-2 (23)
Anterior Titular: RIE
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Nínxol: 106-C; Ulldecona

Nou titular: AGS
Expedient: 1-13-16-2 (24)
Anterior Titular: AGM
Nínxol: 13-B; Sant Joan del Pas

Nou titular: RMI
Expedient: 1-13-16-2 (25)
Anterior Titular: MIF
Nínxol: 402-C; Ulldecona

Nou titular: MCMI
Expedient: 1-13-16-2 (26)
Anterior Titular: MIF
Nínxol: 1-C; Ulldecona

Nou titular: MCBL
Expedient: 1-13-16-2 (27)
Anterior Titular: MFV
Nínxol: 519-A; Ulldecona

Nou titular: AVF
Expedient: 1-13-16-2 (28)
Anterior Titular: AVV
Nínxol: 103-A; Ulldecona

Nou titular: MLVF
Expedient: 1-13-16-2 (29)
Anterior Titular: AVV
Nínxol: 104-A; Ulldecona

Nou titular: MCMV
Expedient: 1-13-16-2 (30)
Anterior Titular: RMC
Nínxol: 763-B; Ulldecona

Nou titular: JMVM
Expedient: 1-13-16-2 (31)
Anterior Titular: EMR
Nínxol: 75-A; Els Valentins

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.
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5. LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL.   

LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ TEMPORAL. PARADES EXTERIORS AL MERCAT MUNICIPAL  

Vistes les sol·licituds de llicència d'ocupació del domini públic presentades per diferents peticionaris,
per a una parada exterior al mercat municipal.

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 diferents
parades.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1.  Atorgar  les següents llicències d'ocupació  temporal  per  parades exteriors  al  mercat  municipal,
condicionades al compliment dels següents requisits:

Sol·licitant: JMCC
Ubicació: Cadenal Gomà, 14
Metres Lineals: 8

Sol·licitant: EGC
Ubicació: Felip II, 6
Metres Lineals: 9

- 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.

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.
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6. LLICÈNCIES DE TAXI.  

LLICÈNCIA DE TAXI. CANVI DE VEHICLE  

Sol·licitant: Taxi Callarisa, S.L.
RGE: 2641 – 21/10/2016

Vehicle substituït
Model: Citroen Jumpy HDI Combi 9
Núm. Bastidor: VF7XDAHZ4CZ016117
Núm. Places: 9 places

Vehicle nou
Model: Renault Trafic Passenger Edition Energy DCI 125 CV
Núm. Bastidor: VF1JL000455948518
Núm. Places: 9 places

Vista la sol·licitud d’autorització per al canvi d’un vehicle destinat a la prestació de serveis de taxi,
formulada per l'empresa Taxi Callarisa, S.L. amb la documentació que s’hi adjunta.

Atès que l’article 25.2.b) Llei reguladora de les bases de règim local (en endavant LRBRL) reserva a
l’Ajuntament la competència en matèria d’ordenació del trànsit de vehicles a les vies urbanes i l’article
20.4 de la llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, estableix que els vehicles per als quals s’obtenen les
llicències i les autoritzacions poden ésser substituïdes per altres vehicles, amb l’autorització prèvia de
l’ens que els ha concedit, sempre que el vehicle substitut sigui més nou que el vehicle que es pretén
substituir.

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:

1. Autoritzar el canvi de vehicle de la llicència dalt referenciada.

7. APROVACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE PROVISIÓ TEMPORAL MITJANÇANT  
COMISSIÓ DE SERVEIS D'UN LLOC DE TREBALL VACANT D'AGENT DE POLICIA LOCAL.  

Atesa la necessitat d'aquest Ajuntament de cobertura d'una plaça d'agent de la policia local, vacant en
la plantilla de personal, en règim de personal funcionari interí. 

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

Atès que la present convocatòria s'efectua de conformitat amb l'article 21. Dos de la Llei 36/2014, de
26 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2015, en la mesura que es tracta
d'una necessitat inajornable i per un sector, el de la policia local, que es considera prioritari amb bona
part de les seves funcions com són les de seguretat en llocs públics o l'ordenació del tràfic de vehicles
i persones en el nucli urbà.

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.
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La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Aprovar les bases de la convocatòria del procés de provisió temporal mitjançant comissió de serveis
d'un  lloc  de  treball  vacant  d'agent  de  policia  local,  vacant  en  la  plantilla  de  personal  d'aquest
Ajuntament, en els termes incorporats en l'expedient i convocar les proves selectives per a la provisió
de l'esmentada plaça.

8.  APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA PER COBRIR  
TEMPORALMENT LES VACANTS I/O SUBSTITUCIONS DEL LLOC DE TREBALL D'ORDENANÇA DE BIBLIOTECA DE  
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA,  EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL I CONVOCATÒRIA DE LES  
PROVES DE SELECCIÓ.  

Vist que l'Ajuntament ha de contractar un/a ordenança de biblioteca, com a personal laboral temporal 
per interinitat per tal de cobrir la baixa de la titular de la plaça fins a la seva reincorporació.

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a la constitució d'una borsa per
cobrir les vacants i/o substitucions que es puguin originar durant el termini de tres anys des de la
constitució d'aquesta borsa, sempre que la plaça estigui vacant per alguna de les circumstàncies que
permeten la contractació de personal laboral temporal.

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 per a la constitució d'una borsa per cobrir temporalment les vacants
i/o substitucions del lloc de treball d'ordenança de biblioteca de l'Ajuntament d'Ulldecona, en règim de
personal laboral temporal, en els termes incorporats en l'expedient i convocar les proves selectives
per a la provisió de l'esmentada plaça.

9.  APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ PER L'ENDERROC DE L'AMPLIACIÓ DE LA NAU  
INDUSTRIAL SITUADA AL POL. 73, PARC. 240, 241 I 242 D'ULLDECONA.  

1. En data 20/02/2009 es va dictar sentència d'apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya núm. 153/2007, en relació a la nul·litat dels acords d'aquest Ajuntament de data 10/10/2002
i 18/04/2002, pels quals es va atorgar llicència ambiental i urbanística a la raó social Felipe Borràs,
SA, al polígon 73, parcel·les 240, 241 i 242.

Una  part  de  la  decisió  de  l'esmentada  sentència  ens  diu:  “estimamos  el  recurso  contencioso
administrativo  interpuesto  contra  los  acuerdos  del  Ayuntamiento  de  Ulldecona  de  10/10/2002  i
18/04/2002,  por  los que  se  otorgaron  licencia  ambiental  y  licencia  de obra  a  Felipe Borràs,  SA,
acuerdos que anulamos y dejamos sin efecto, y ordenamos la restauración de la legalidad urbanística
infringida”.

2. Per Decret d'Alcaldia de data 28 de maig de 2010 es va dictar una ordre d'execució contra la raó
social  Felipe Borràs, SA, per tal que procedís, en el termini d'un mes, a la redacció d'un projecte
d'enderroc  de  la  nau,  i  la  sol·licitud  de  la  corresponent  llicència  urbanística,  per  tal  de  donar
compliment a l'esmentada sentència.

3. Per Decret d'Alcaldia de data 25 de febrer de 2011 es va dictar una segona ordre d'execució,
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atorgant a Felipe Borràs, SA un nou termini d'un mes per enderrocar la nau.

4.  Per Decret  d'Alcaldia  de 31 d'octubre de 2011 es va imposar a Felipe Borràs,  SA, una multa
coercitiva per import de 2.000 euros, atès que les dues ordres d'execució no van ser complides per
l'obligat.

5. Els serveis tècnics municipals el mes de maig de 2014 van redactar un projecte bàsic i d'execució
per l'enderroc de l'ampliació de la nau industrial en qüestió, per tal de poder procedir a l'execució
subsidiària de l'enderroc donat l'incumpliment per part del propietari de les ordres d'execució. 

6.  El  jutjat  contenciós administratiu  1  de Tarragona,  en data  21  de juny de 2016,  va  dictar  una
providència ordenant a l'Ajuntament l'execució subsidiària en la major brevetat possible.

7. Donat que des de la redacció del projecte inicial, el 2014 havien transcorregut ja dos anys, els
serveis  tècnics  municipals  van  revisar  el  projecte  i  van  advertir  que  era  possible  l'execució  de
l'enderroc per un preu menor de l'inicialment pressupostat,  i  han redactat un nou projecte bàsic i
d'execució per l'enderroc de l'ampliació de la nau industrial en qüestió, que ascendeix a un import
total de 56.359,31 euros.

8. Vist que a data d'avui encara no s'han dut a terme les actuacions d'enderroc de la nau en qüestió
per part del propietari, i abans de procedir a l'execució subsidiària de les obres d'enderroc i la seva
contractació és necessari procedir a l'aprovació de l'esmentat projecte.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Aprovar inicialment el  projecte bàsic i d'execució per l'enderroc de l'ampliació de la nau industrial
situada al pol. 73, parc. 240, 241 i 242 d'Ulldecona, l’import del pressupost d’execució per contracta
del qual ascendeix a la quantitat total de 56.359,31 €, segons el següent detall:

Concepte Import

Execució material............................................................................................39.141,12 €
Despeses generals (13%) ............................................................................... .5.088,35 €
Benefici industrial (6%)......................................................................................2.348,47 €

IVA (21%)..........................................................................................................9.781,37 €
TOTAL.............................................................................................................56.359,31 €

II. Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al BOP de Tarragona, al DOGC i al
tauler d'anuncis, per tal que, en el termini de 30 dies hàbils, pugui ser consultat en els serveis tècnics
d'aquesta Corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents.

III.   Notificar  aquest  acord  al  representant  de  la  raó  social  Felipe  Borràs,  SA,  informant-lo  que
l'execució subsidiària de les obres d'enderroc es durà a terme d'acord amb aquest projecte. Notificar
també aquest acord al Jutjat Contenciós número 1 de Tarragona.

IV.  Disposar  que,  en  cas  de  no  produir-se  cap  al·legació,  l’aprovació  inicial  esdevindrà
automàticament definitiva, i es procedirà seguidament a la contractació de les obres per a la seva
execució subsidiària.

Pàg. 13/16



Acta Junta Govern Local
any 2016

10. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ FINAL DE LES OBRES DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER  
MIRADOR DEL RIU AL BARRI DE SANT JOAN DEL PAS.  

Vist el contracte d’obres per a la millora de la urbanització del carrer Mirador del Riu al barri de Sant
Joan del Pas, adjudicat a l'empresa CONSTRUCCIONES 3G S.A., NIF A43025766, per un import de
70.365,53 € IVA inclòs, aprovat per la Junta de Govern Local el 10 de setembre de 2015.

Vista la certificació final d’obra de l’esmentat contracte, emesa i signada pel tècnic director de l’obra i
acceptada de conformitat pel contractista.

El contractista ha presentat factura, amb número 64 de data 15-07-2016 pels treballs inclosos en dita
certificació, d’un import de 10.383,08 €, més 2.180,45 € d’IVA, fent un total de 12.563,53 €, la qual ha
estat conformada pel regidor encarregat. Existeix crèdit adequat i suficient al pressupost de despeses
per al reconeixement d’obligacions.

Vistos els informes de l’Interventor i de l’Arquitecte municipal.

Atès que els defectes de tramitació posats de manifest per l'Interventor en el seu informe, en cap cas
suposen la nul·litat de ple dret del contracte i dels actes d’execució del mateix, que la certificació final
s’ajusta a la realitat física de l’obra i considerant el dany que es causaria al contractista per la falta
d’aprovació i pagament de la certificació.

D’acord amb el que disposa l’article 235 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. Aprovar la certificació final d’obra del contracte de les obres de millora de la urbanització del carrer 
Mirador del Riu al barri de Sant Joan del Pas.

II. Reconèixer l’obligació corresponent a la factura número 64 de data 15-07-2016 presentada per
CONSTRUCCIONES 3G S.A.,  per  un import  de 12.563,53 € IVA inclòs,  amb càrrec  a  l’aplicació
pressupostària 1532.60921.

11. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ FINAL DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM MUNICIPAL  
ALS VALENTINS.  

Vist  el  contracte d’obres per a la construcció d'un magatzem municipal  als Valentins,  adjudicat  a
l'empresa CONSTRUCCIONS ANGEL GUAL, S.L., NIF B43402031, per un import de 89.071,75 € IVA
inclòs, aprovat per la Junta de Govern Local el 9 d'octubre de 2015.

Vista la certificació final d’obra de l’esmentat contracte, emesa i signada pel tècnic director de l’obra i
acceptada de conformitat pel contractista.

El contractista ha presentat factura, amb número 237 de data 08-07-2016 pels treballs inclosos en dita
certificació, d’un import de 7.013,88 €, més 1.472,91 € d’IVA, fent un total de 8.486,79 €, la qual ha
estat conformada pel regidor encarregat. Existeix crèdit adequat i suficient al pressupost de despeses
per al reconeixement d’obligacions.

Vistos els informes de l’Interventor i de l’Arquitecte municipal.

Atès que els defectes de tramitació posats de manifest per l'Interventor en el seu informe, en cap cas
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suposen la nul·litat de ple dret del contracte i dels actes d’execució del mateix, que la certificació final
s’ajusta a la realitat física de l’obra i considerant el dany que es causaria al contractista per la falta
d’aprovació i pagament de la certificació.

D’acord amb el que disposa l’article 235 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. Aprovar la certificació final d’obra del contracte de les obres de construcció d'un magatzem 
municipal als Valentins.

II. Reconèixer l’obligació corresponent a la factura número 237 de data 08-07-2016 presentada per
CONSTRUCCIONS ANGEL GUAL, S.L., per un import de 8.486,79 IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 169.68208.

12. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ FINAL DE LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR I ADEQUACIÓ  
D’UNA SORTIDA D’EMERGÈNCIA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL D’ULLDECONA  

Vist el contracte d’obres per a la instal·lació d’un ascensor i adequació d’una sortida d’emergència a la
biblioteca  municipal  d’Ulldecona,  adjudicat  a  l’empresa  OBRES  VENT  I  SOL  2010  S.L.,  NIF
B55528202, per un import de 84.524,10 € IVA inclòs, aprovat per la Junta de Govern Local el 13 de
maig de 2015.

Vista la certificació final d’obra de l’esmentat contracte, emesa i signada pel tècnic director de l’obra i
acceptada de conformitat pel contractista.

El contractista ha presentat factura, amb número 25-16 de 05-09-2016 pels treballs inclosos en dita
certificació, d’un import de 5.089,65 €, més 1.068,83 € d’IVA, fent un total de 6.158,48 €, la qual ha
estat conformada pel regidor encarregat. Existeix crèdit adequat i suficient al pressupost de despeses
per al reconeixement d’obligacions.

Vistos els informes de l’Interventor i de l’Arquitecte municipal.

Atès que els defectes de tramitació posats de manifest per l'Interventor en el seu informe, en cap cas
suposen la nul·litat de ple dret del contracte i dels actes d’execució del mateix, que la certificació final
s’ajusta a la realitat física de l’obra i considerant el dany que es causaria al contractista per la falta
d’aprovació i pagament de la certificació.

D’acord amb el que disposa l’article 235 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. Aprovar la certificació final d’obra del contracte de les obres d’instal·lació d’un ascensor i adequació 
d’una sortida d’emergència a la biblioteca municipal d’Ulldecona.

II. Reconèixer l’obligació corresponent a la factura número 25-16 de data 05-09-2016 presentada per
OBRES VENT I  SOL 2010 S.L.  per  un import  de  6.158,48€  IVA inclòs,  amb càrrec  a  l’aplicació
pressupostària 1522.62206.
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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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