
Acta Junta Govern Local
any 2016

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

EL DIA 16 DE DESEMBRE 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 setze de desembre 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. 

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

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  

S'aprova l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 11 de novembre de 2016, per unanimitat dels 
membres consistorials presents.
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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: MAFB
Registre general: 47 - 11/01/2016
Expedient: 2-33-16-3
Emplaçament: POL. 73, PARC. 244, 366 (CTRA. ALCANAR, 4)
Obra a realitzar: CONSTRUCIO DE TANCA DE 10,50 M DE LLARGADA I 1,80M D'ALT (0,80

M  DE PARET I 1 M DE TANCA METAL·LICA) I PORTA MECANITZADA
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: FBF
Registre general: 2790 - 10/11/2016
Expedient: 2-33-16-89
Emplaçament: POL. 16, PARC. 155
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA A LA FINCA DE 215 M DE LLARGADA I  2

FILADES DE BLOCS DE GREGAN I TALA D'1,50 M D'ALÇADA, AMB UNA
PORTA DE 6 M

Nom: L'ANTIC HOSTAL, S.L.
Registre general: 2818 - 14/11/2016
Expedient: 2-33-16-90
Emplaçament: POL. 1, PARC. 18
Obra a realitzar: CANVIAR PAVIMENT TERRASSA EN 60 M2 I LES BARANES PER UNES

DE NOVES

Nom: ZEIK 1913, SLU
Registre general: 2969 - 22/11/2016
Expedient: 2-33-16-92
Emplaçament: TINENT FERRE, 70 - CALVARI, 55
Obra a realitzar: TANCAMENT FAÇANA IMMOBLE EXISTENT
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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: AGS
Registre general: 3052 - 29/11/2016
Expedient: 2-33-16-93
Emplaçament: AFORES, 6 - EL CASTELL
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE MAGATZEM EN PLANTA BAIXA DE 45,65 M2
Observacions: Abans d’iniciar les obres caldrà dipositar la fiança prevista en l’article 11.c)

del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió
de  residus  de  la  construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres, haurà
de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

Nom: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA
Registre general: 3065 - 29/11/2016
Expedient: 2-33-16-94
Emplaçament: VIDAL I BARRAQUER, 21 - COMTE MONTEMOLIN, 16
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO ESCOMESA DE GAS - REF. 160642TRC SH
Observacions: Condicionada  a  la  restitució  dels  paviments  a  l’estat  original  anterior  a

l’execució  de  les  obres  i,  a  l'acompliment  de  l'ordenança  municipal
d'instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la
via pública.. 
Només es permet l'obertura de rases entre dilluns i dijous, fins les 7 de la
tarda, de tal manera que no es poden obrir rases en cap cas en cap de
setmana.
Abans d'iniciar les obres s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el
dia d'inici de les obres i el nom i telèfon de la persona responsable de les
mateixes, per correu electrònic (stecnics@ulldecona.cat) o fax (977720622,
a l'atenció dels serveis tècnics), amb una antelació mínima de 48 hores al
seu inici.
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: AEH
Registre general: 3070 - 30/11/2016
Expedient: 2-33-16-95
Emplaçament: MESTRE GUARCH, 20
Obra a realitzar: CANVI DE COBERTA
Observacions: Condicionada a què tal i com resta indicat a l'esmena del document tècnic

presentat, caldrà emprar com a material d'acabat de la coberta, la teula àrab
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o un acabat que imiti l'acabat amb teula àrab, per tal d'integrar la edificació
amb la tipologia de l'entorn (art. 10.1. NSU).
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: VPEE
Registre general: 3087 - 02/12/2016
Expedient: 2-33-16-96
Emplaçament: SANT ANTONI, 6
Obra a realitzar: CANVIAR 4 BIGUES DEL FORJAT PER UNES DE NOVES
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: L'ANTIC HOSTAL, S.L.
Registre general: 3097 - 05/12/2016
Expedient: 2-33-16-97
Emplaçament: POL. 1, PARC. 18 (CTRA. ULLDECONA-LA SENIA KM 10)
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO EDIFICI PER A COBERT D'ESPAI APERITIUS
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: AAKL 
Registre general: 3098 - 05/12/2016
Expedient: 2-33-16-98
Emplaçament: ENCOMANDA, 8-10
Obra a realitzar: AMPLIAR FINESTRA EXISTENT PER FER PORTA D'1,00 X 2,20 M

Nom: MBQ
Registre general: 3131 - 12/12/2016
Expedient: 2-33-16-99
Emplaçament: POL. 26, PARC. 23, 24
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA A LA FINCA DE 240 M
Observacions: Condicionada a què la tanca tindrà una alçada màxima de 3 metres. La part

opaca  (paret)  no  superarà  els  0,80  metres  d'alçada,  i  la  resta  fins  a  3
metres, es pot executar amb tanca metàl·lica calada. Caldrà situar la tanca a
una distància mínima d'un metre del camí.
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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: JMFG
Registre general: 3153 - 14/12/2016
Expedient: 2-33-16-100
Emplaçament: TINENT FERRE, 9
Obra a realitzar: CANVIAR 3 BIGUES DE FUSTA DE LA 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.

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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LLICÈNCIA URBANÍSTICA. RENÚNCIA  

Nom: JLF
Registre general: 2716 - 02/11/2016
Expedient: 2-33-16-28 A
Emplaçament: POL. 16, PARC. 186
Obra a realitzar: RENUNCIA LLICENCIA DE CANVI COBERTA

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

Atès que la renúncia al dret és legítima de conformitat  amb l’art. 94 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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 urbanística dalt referenciada i procedir a les devolucions d'ICIO i
fiances pertinents, si s'escau.

3. LLICÈNCIES AMBIENTALS  

OBERTURA ESTABLIMENTS. DECLARACIÓ RESPONSABLE. ASSABENTAT.  

Sol·licitant: B&C ADVOCADES CB
Registre General: 2989 - 23/11/2016
Expedient: 2-37-16-9
Emplaçament: CARDENAL GOMA, 33
Activitat: DESPATX ADVOCATS
Classificació de l’activitat: DECLARACIÓ RESPONSABLE

Antecedents:

1. En data 23/11/2016 va entrar en aquest Ajuntament una declaració responsable d'inici de l'activitat
de  DESPATX  ADVOCATS  al  carrer  CARDENAL GOMA,  33,  acompanyada  de  la  documentació
exigida per la normativa vigent, per part de la raó social B&C ADVOCADES CB. 

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.

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 23/11/2016 la raó social
B&C ADVOCADES CB inicia l'activitat de DESPATX ADVOCATS al carrer CARDENAL GOMA, 33,
salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, condicionada al compliment dels valors límit
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d'emissió i les mesures preventives marcades per la legislació pertinent.

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

OBERTURA ESTABLIMENTS. DECLARACIÓ RESPONSABLE. ASSABENTAT.  

Sol·licitant: IMSG
Registre General: 3086 - 02/12/2016
Expedient: 2-37-16-10
Emplaçament: PERE GALES, 11
Activitat: CENTRE DE REIKI
Classificació de 
l’activitat: DECLARACIÓ RESPONSABLE

Antecedents:

1. En data 02/12/2016 va entrar en aquest Ajuntament una declaració responsable d'inici de l'activitat
de CENTRE DE REIKI al carrer PERE GALES, 11, acompanyada de la documentació exigida per la
normativa vigent, per part de la Sra. IMSG. 

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.

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 02/12/2016 la Sra. IMSG
inicia l'activitat de CENTRE DE REIKI al carrer PERE GALES, 11, 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.

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT. COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: CTT
Registre General: 3114 - 09/12/2016
Expedient: 2-37-16-12
Emplaçament: PURISSIMA, 54
Activitat: HABITATGE D'US TURISTIC
Classificació de l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

Antecedents:

1.  En  data  09/12/2016  va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat
d’HABITATGE D'US TURISTIC al carrer PURISSIMA, 54, acompanyada de la documentació exigida
per la normativa vigent, per part del Sr. CTT. 
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2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts per l'article 68 del decret 159/2012, de
20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic.

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

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 09/12/2016 el Sr. CTT inicia
l'activitat d’HABITATGE D'US TURISTIC al carrer PURISSIMA, 54, 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. Comunicar via telemàticament aquesta activitat a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, tal
com indica l'article 68.8 del Decret 159/2012, per tal que sigui inscrita al Registre de Turisme de
Catalunya.

LPCAA. RÈGIM LLICÈNCIA. CANVI TITULAR.  

Sol.licitant: VENTURA-BERTOMEU, CB
Anterior titular: BERTOMEU MORILLA, VICENTA
Registre general: 2703 – 28/10/2016
Expedient: 2-37-08-11 A
Emplaçament: POL. 52, PARC. 121
Activitat: GRANJA DE 1.864 PORCS D'ENGREIX
Classificació
LL3/98: ANNEX II.1 – LLICÈNCIA  AMBIENTAL

11. ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERES
1.b. PORCS D'ENGREIX AMB UN NOMBRE DE PLACES >200 I <2.000

Antecedents.

1. En data 14/08/2009 la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Ulldecona va atorgar llicència d'activitat
per exercir una activitat de GRANJA DE 1.864 PORCS D'ENGREIX a l'immoble situat al POL. 52,
PARC. 121 d'Ulldecona, sent el seu titular la Sra. BERTOMEU MORILLA, VICENTA. 

2. En data 28/10/2016, amb el RGE núm. 2703, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per
tal que la raó social VENTURA-BERTOMEU, CB figuri com a nou titular, havent-hi el consentiment del
titular actual.

Fonaments.

1. En data 11/08/2010 va entrar en vigència la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats.

2. Vista la sol·licitud formulada per la raó social VENTURA-BERTOMEU, CB, per procedir al canvi de
titularitat de la llicència d'activitat de GRANJA DE 1.864 PORCS D'ENGREIX. Atès que la sol·licitud
gaudeix de tots els requisits per procedir al canvi de titularitat de conformitat amb l'art. 86 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
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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. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser el nou titular de la llicència la raó social
VENTURA-BERTOMEU, CB.

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

3. Segons l'acord de la Junta de Govern de data 14/08/2009, aquesta activitat estava condicionada a:

Condicions addicionals al programa de correccions per a l’exercici de l’activitat

• El titular haurà d'acreditar que forma part de la comunitat de regants, que està reconeguda per
l'organisme de conca i que disposen del corresponent títol de concessió, o en el seu defecte la
sol·licitud de concessió realitzada per la comunitat d'usuaris davant l'organisme de conca.

Condicions addicionals de gestió per a l’exercici de l’activitat
Gestió d’aigües residuals
• Les aigües sanitàries i de neteja s’han de gestionar amb les dejeccions ramaderes.
• No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.
• L’explotació haurà d’adoptar les mesures necessàries per tal que les aigües pluvials no entrin en

contacte amb elements contaminants (fems, deixalles, pinsos, dejeccions, etc.) i pugui afectar al
medi hídric.

• En  cas  que  l’activitat  es  trobi  en  zona  de  policia,  caldrà  que  disposi  de  la  corresponent
autorització.

• En  cas  que  l’establiment  s’abasteixi  d’aigua  procedent  de  fonts  pròpies  haurà  d’acreditar  la
inscripció de l’aprofitament al Registre d’Aigües, i si no es disposa de la corresponent acreditació,
haurà de sol·licitar-ne el  dret,  d’acord amb l’article 52 i  concordants del  text  refós de la Llei
d’Aigües, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

Gestió de les dejeccions ramaderes
• Les instal·lacions per a l'emmagatzematge de les dejeccions ramaderes han de ser estanques, de

tal manera que el seu contingut no pugui sortir de l'interior, i han d'estar construïdes de tal forma
que s'eviti l'entrada de les aigües, pluvials netes, d'escolament superficial.

• La neteja de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d'aigua utilitzada i la
freqüència permetin reduir la quantitat d'aigües brutes generades.

• Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l'activitat, les aigües de neteja de
les  edificacions,  i  les  aigües  residuals  sanitàries,  s'hauran d'aconduir  fins  al  sistema
d'emmagatzematge  de  les  dejeccions  ramaderes  (el  dimensionament  del  qual  haurà  de
contemplar l'entrada d'aquestes aigües).

• S'adoptaran les mesures de seguretat adients per tal d'evitar vessaments accidentals durant les
operacions  d'extracció  de  les  dejeccions   i  de  les  aigües  residuals  dels  sistemes
d'emmagatzematge.

• L’aplicació  agrícola  de les  dejeccions  ramaderes en zona  no vulnerable  es farà  respectant  al
màxim les recomanacions del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre
de 22 d’octubre de 1998, DOGC núm. 2761, de 9 de novembre de 1998).   

• L’aplicació  agrícola  de les dejeccions ramaderes en zona no vulnerable  no s’efectuarà en els
següents casos:
- A menys de 50 m d’una captació d’aigua destinada al consum humà.
- En parcel·les amb més d’un 15% de pendent local.
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- En situacions climatològiques adverses; en cas de precipitacions o risc de precipitacions, en
situacions de gelada i si el terreny està entollat o cobert de neu.

- Distàncies mínimes a respectar sense aplicació de dejeccions ramaderes.
• Cursos d’aigua naturals i grans masses d’aigua definits en la cartografia 1:250.000,

versió 3 (any 1998) de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC):
- Pendent general  10%: 
◦ Injectats o aplicats arran de terra: 15 m
◦ Aplicats d’altres maneres: 35 m

- Pendent general > 10%:
◦ Injectats o aplicats arran de terra: 25 m
◦ Aplicats d’altres maneres: 50 m

• Altres cursos d’aigua naturals:

- Pendent general  10%:
◦ Injectats o aplicats arran de terra: 5 m *
◦ Aplicats d’altres maneres: 10 m *

- Pendent general > 10%:
◦ Injectats o aplicats arran de terra: 10 m *
◦ Aplicats d’altres maneres: 25 m *
* Si hi ha presència de banda de vegetació arbustiva o arbòria contínua les
distàncies anteriors es redueixen en un 50 %.

• Cursos d’aigua artificials (canals, sèquies, desaigües, etc): 
◦ Injectats o aplicats arran de terra: 1 m
◦ Aplicats d’altres maneres: 2 m

En tots els casos la distància es mesurarà des de la vora de la llera del curs d’aigua.
- Aquestes distàncies no es tindran en compte si l’aplicació de dejeccions ramaderes es fa
manualment (horts familiars, etc).

• El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per a la
correcta  gestió  de les dejeccions ramaderes,  especialment  davant  situacions  imprevistes o
excepcionals.

• En cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions, caldrà atenir-se al que es disposa
als apartats 5, 6 i 7 de l’article 4 del Decret 220/2001, d’1 d’agost, modificat pel Decret 50/2005,
de 29 de març.

• El  titular  de  l’explotació  ramadera  està  obligat  a  portar  al  dia  el  Llibre  de  gestió  de  les
dejeccions  ramaderes,  que  es  pot  obtenir  a  les  Oficines  Comarcals  del  Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca o bé a la pàgina web: 

http://www.gencat.net/darp/c/ramader/dejecram/dejec07.htm.

Bioseguretat
L’explotació haurà de complir  en tot moment amb les mesures de bioseguretat establertes per la
legislació vigent per evitar la difusió de malalties. A més, s’haurà de donar compliment a les mesures
especificades al programa de correccions de l’informe de verificació de l’avaluació ambiental emès
per la UTVA on es preveu la instal·lació d’una tanca perimetral  que englobi  el  nucli  productiu de
l’explotació.

Gestió d’animals morts
La gestió s’efectuarà mitjançant un gestor autoritzat, tenint en compte les següents condicions:

• El contenidor haurà d’estar tapat.
• El contenidor s’haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida.
• El contenidor i el seu entorn s’haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció.
• En produir-se una baixa caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
• En el cas d’existència de fossa de cadàvers fora d’ús, , la gestió dels animals morts no es

podrà  efectuar  mitjançant  aquesta,  d’acord  amb  el  Reglament  1774/2002  en  el  qual
s’estableixen  les  normes  sanitàries  aplicables  als  subproductes  animals  no  destinats  al
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consum humà

Gestió dels residus agroquímics
• L’emmagatzematge dels residus agroquímics s’efectuarà en recipients tancats.
• El temps màxim d’emmagatzematge d’aquests residus no superarà els sis mesos.
• La gestió d’aquests residus es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la

seva recollida, es podran utilitzar els serveis d’associacions o de distribuïdors de productes
zoosanitaris.

4. Informar al titular que l'activitat de GRANJA DE 1.864 PORCS D'ENGREIX, que d'acord amb la
Circular de 17 de març de 2014 sobre la interpretació del règim aplicable de controls periòdics d'acord
amb les diverses modificacions de la Llei 20/2009, previstes a la Llei 9/2011 i la Llei 5/2012, una
activitat classificada com Annex III  queda sotmesa al  règim d'autocontrols periòdics que estableix
l'article 73 de la Llei 20/2009, si disposa de l'acta de control inicial i darrer control periòdic amb resultat
favorable. Fins al  dia d'avui  no s'ha realitzat  cap acta de control,  per tant,  els controls d'aquesta
activitat es regiran per l'establert a la llicència.

5. Comunicar aquest acord al Sr. VENTURA-BERTOMEU, CB com a nou titular i a la Sra. VICENTA
BERTOMEU MORILLA com anterior titular.

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: 3065 - 29/11/2016  
Expedient: 2-43-16-51
Emplaçament: VIDAL I BARRAQUER, 21 - COMTE MONTEMOLIN, 16
Superfície ocupada: 1,20 m2
Motiu de l'ocupació: OBERTURA  DE  RASA  PER  INSTAL·LACIO  D'ESCOMESA  DE  GAS

NATURAL - REF. 160642TRC SH
Observacions: Condicionada  a  la  restitució  dels  paviments  a  l’estat  original  anterior  a

l’execució  de  les  obres  i,  a  l'acompliment  de  l'ordenança  municipal
d'instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la
via pública.
Només es permet l'obertura de rases entre dilluns i dijous, fins les 7 de la
tarda, de tal manera que no es poden obrir rases en cap cas en cap de
setmana.
Abans d'iniciar les obres s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el
dia d'inici de les obres i el nom i telèfon de la persona responsable de les
mateixes, per correu electrònic (stecnics@ulldecona.cat) o fax (977720622,
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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.

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: CPE
Expedient: 1-13-16-1 (13)
Nínxol: 665-C; Ulldecona
Subjecte passiu: CPE
Quota tributària: 600,00

Titular: CPE
Expedient: 1-13-16-1 (14)
Nínxol: 666-C; Ulldecona
Subjecte passiu: CPE
Quota tributària: 600,00

2. La concessió queda subjecta al règim següent:
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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: MTGE
Expedient: 1-13-16-2 (32)
Anterior Titular: SRF
Nínxol: 502-B; Ulldecona

Nou titular: VMS
Expedient: 1-13-16-2 (33)
Anterior Titular: ISL
Nínxol: 102-C; Ulldecona

Nou titular: JMEQ
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Expedient: 1-13-16-2 (34)
Anterior Titular: RRQ
Nínxol: 530-A; Ulldecona

Nou titular: JMEQ
Expedient: 1-13-16-2 (35)
Anterior Titular: RQR
Nínxol: 186-C; Ulldecona

Nou titular: JMEQ
Expedient: 1-13-16-2 (36)
Anterior Titular: RQR
Nínxol: 185-C; Ulldecona

Nou titular: JMEQ
Expedient: 1-13-16-2 (37)
Anterior Titular: RQR
Nínxol: 184-C; Ulldecona

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

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

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 es legitima de conformitat amb l'art. 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques i ha de ser acceptada sense
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: JDC
Expedient: 1-13-16-4 (2)
Nínxol: 34-A; Sant Joan del Pas
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6. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC: GUALS  

RENÚNCIA A LES LLICÈNCIES  

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

Vist el que estableix l'art. 94 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, pel que fa a la renúncia dels interessats als seus drets.

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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

Sol·licitant: JCF
Emplaçament: Ctra. Godall, 20
Expedient: 1-13-16-6 (7)

Sol·licitant: IRC
Emplaçament: Ctra. Godall, 22
Expedient: 1-13-16-6 (8)

7. LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL.   

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. PARADA EXTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL  

Sol·licitant: REK
Ubicació: Cardenal Gomà, 9-11
Metres Lineals: 12

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per a una parada exterior
al mercat municipal, Cardenal Gomà, 9-11.

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 a Rachid El Khazri la llicència dalt referenciada, condicionada al compliment dels següents
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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.

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.

S'acorda per unanimitat incorporar d'urgència un nou acord a l'ordre del dia:

8. PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA D’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT  
2015.05 D1 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A  
LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL  
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05)  

ANTECEDENTS

Primer.- El  Consorci  Català  pel  desenvolupament  Local  (CCDL),  per  encàrrec  de  l’Associació
Catalana de Municipis (ACM),  va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 6
d’octubre de 2016,  i  prèvia  tramitació  del  corresponent  procediment  administratiu  a tal  efecte  de
conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats
en sessió de la  Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de
l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades
per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS
ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i
BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT,
procedint-se a la formalització efectiva del citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27
d’octubre de 2016.

Segon.-  Posteriorment  i  prèvia  tramitació  del  corresponent  procediment  administratiu  a tal  efecte
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència
del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil del contractant de l’entitat, el CCDL va
procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data
10  de  novembre  de  2016,  el  contracte  derivat  (Exp.  D01-2015.05)  de  l’Acord  marc  pel
subministrament  d’energia  elèctrica,  mitjançant  subhasta  electrònica,  a  l’empresa  ENDESA
ENERGIA, SAU d’acord amb el detall  de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del
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present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc de
què deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles concordants
aplicables del  Text  Refós de la  Llei  de Contractes del  Sector  Públic  (TRLCSP),  com una de les
fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat
de realitzar una subhasta electrònica entre les empreses seleccionades en l’Acord marc.

Tercer.- En  data  9  de  desembre  de  2016,  es  va  formalitzar,  entre  el  CCDL i  l’entitat  mercantil
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat
de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior. 

Quart.- En data 23 de juliol de 2010, per acord de la Junta de Govern Local, l’Ajuntament d’Ulldecona
es va adherir  a l'acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya, aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord de
la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de
l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel  subministrament  d’energia  elèctrica,  amb destinació  a  les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).

Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència del
CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen el
contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1).

Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del  sector  públic,  en especial  articles 198 en relació  al  156 respecte a  l’adjudicació  i
formalització  de  contractes  derivats  en  un  Acord  marc  i  23.2  respecte  al  règim  de  vigència  i
pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.

Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de
règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals (...)/ o articles
aplicables de Llei d’organització comarcal.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Que l’Ajuntament d'Ulldecona s’adhereix al contracte derivat (Exp. 2015.05 D1) de l’Acord
marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05
D01), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017,
d’acord amb el següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes:

Preus terme d’energia:

Lot 1 Baixa Tensió (BT):

Baixa
tensió:

Tarifa/període
Preu Adjudicat

€/MWh

Sublot BT1 2.0A 112,158

Sublot BT2 2.0DHAP1 136,573

Sublot BT3 2.0DHAP2 56,843

Sublot BT4 2.0DHSP1 135,3
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Sublot BT5 2.0DHSP2 64,3

Sublot BT6 2.0DHSP3 52,7

Sublot BT7 2.1A 128,298

Sublot BT8 2.1DHAP1 150,298

Sublot BT9 2.1DHAP2 72,198

Sublot BT10 2.1DHSP1 150,298

Sublot BT11 2.1DHSP2 79,398

Sublot BT12 2.1DHSP3 64,898

Sublot BT13 3.0AP1 97,098

Sublot BT14 3.0AP2 83,098

Sublot BT15 3.0AP3 55,458

Lot 2 Alta Tensió (AT): 

Alta tensió: Tarifa/període
Preu Adjudicat

€/MWh

Sublot AT1 3.1AP1 86,409

Sublot AT2 3.1AP2 78,578

Sublot AT3 3.1AP3 60,419

Sublot AT4 6.1AP1 102,467

Sublot AT5 6.1AP2 85,326

Sublot AT6 6.1AP3 78,542

Sublot AT7 6.1AP4 68,951

Sublot AT8 6.1AP5 62,489

Sublot AT9 6.1AP6 53,382

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec de
clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1).

Preus del terme de potència:

Baixa
tensió 

€/kW i any

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A 38,043426

2.0 DHA 38,043426

2.0 DHS 38,043426

2.1 A 44,444710

2.1 DHA 44,444710

2.1 DHS 44,444710

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555
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Alta tensió €/kW i any

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, de 31 de
gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE
núm. 28, d’1 de febrer de 2014).

Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia SAU. -empresa
adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament d’energia elèctrica-, per import
de 350.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920.22100 del pressupost de l’any 2017.
L’autorització i disposició de la despesa queda sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient en l’exercici corresponent.

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer València,
231, 6ª, 08007, Barcelona).

Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del contracte
derivat  de l’Acord  marc  de  subministrament  d’energia  elèctrica  (Avinguda Vilanova,  2-10,  08018,
Barcelona).

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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