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

EL DIA 13 D’OCTUBRE DE 2017  

Presidenta:

Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP

Regidors:

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

Secretària:

Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Cap

A Ulldecona, el dia tretze d’octubre de dos mil disset.

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. Adhesió  a  l’acord  d’adquisició  del  servei  de  manteniment  d’ascensors  a  través  de
l’acord marc de l’ACM (Exp. 2015.02).

5. Arrendament de 30 m2 de la parcel·la 238 del polígon 53 «Cerro Gordo» a la mercantil
E-Ports  Ample  de  Banda  i  Internet,  S.L.,  per  la  instal·lació  d’infraestructura  de
comunicacions.

6. Concessions funeràries.

7. Llicències d'ocupació del domini públic: Guals.

8. Llicències d'ocupació temporal: Mercat municipal. 
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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 8 de setembre de 2017, 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: LSM
Registre general: 2573 - 08/09/2017
Expedient: 2-33-17-65
Emplaçament: PASSEIG DE L'ESTACIO, 47, 1, 1
Obra a realitzar: REFORMA DE BANY I VESTIDOR
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: SAN ALFONSO, COOP. V.
Registre general: 2690 - 15/09/2017
Expedient: 2-33-17-66
Emplaçament: PARIS - POL. IND. VALLDEPINS
Obra a realitzar: COL·LECTOR D'AIGÜES PLUVIALS

Nom: JJDG
Registre general: 2715 - 19/09/2017
Expedient: 2-33-17-67
Emplaçament: POL. 60, PARC. 88 - LLIGALLO DE LES PEDRERES
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO DE CANONADA DE REG PER UN CAMI MUNICIPAL
Observacions: Condicionada a:
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• El propietari haurà de presentar un escrit de compromís segons el qual
es duran les tasques de manteniment de l'esmentada instal·lació, i que
es farà càrrec de les possibles reparacions i  afectacions a l'esmentat
camí de titularitat municipal. A més, i per causa justificada, l'Ajuntament
pot exigir la modificació o la retirada de l'esmentada instal·lació, sense
dret del particular a demanar cap tipus d'indemnització.

• Caldrà dipositar una fiança per la restitució del camí de 1.950,00 €.
• Caldrà  compactar  convenientment  la  rasa,  en  tongades  de  30  cm,  i

restituir la superfície d’acabat a l’estat original anterior a l’execució de les
obres.

Nom: GMC
Registre general: 2751 - 22/09/2017
Expedient: 2-33-17-68
Emplaçament: POL. 34, PARC. 353
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA DE 143 M I BASSA DE REG DE 30 M2
Observacions: Condicionada a què s’haurà de respectar la distància de 10 metres a l’eix de

camí de primer ordre, i 6 metres a la resta de camins, així com de 3 metres
a la resta de límits de la parcel·la.
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: MGI
Registre general: 2780 - 26/09/2017
Expedient: 2-33-17-69
Emplaçament: POL. 28, PARC. 92
Obra a realitzar: CANVI DE BANYERA PER PLAT DE DUTXA
Observacions: Abans d’iniciar les obres caldrà dipositar la fiança prevista en l’article 11.c)

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

Nom: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.
Registre general: 2824 - 02/10/2017
Expedient: 2-33-17-70
Emplaçament: BRUSSEL·LES - POL. IND. VALLDEPINS
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO  EQUIP  TELECOMANDAMENT  SOBRE  CEL·LES

EXISTENTS AL CT-34902 EN LA LINIA 25 Kv 'RENFE.1' - REF. 84Y7HT
-MT

Nom: ET
Registre general: 2846 - 04/10/2017
Expedient: 2-33-17-71
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Emplaçament: POL. 34, PARC. 169, 173, 176
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE BASSA DE 3x4x1,5 D'ALÇADA
Observacions: Condicionada a què s’haurà de respectar la distància de 10 metres a l’eix de

camí de primer ordre, i 6 metres a la resta de camins, així com de 3 metres
a la resta de límits de la parcel·la.
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: MIDS
Registre general: 2873 - 06/10/2017
Expedient: 2-33-17-72
Emplaçament: POL. 34, PARC. 517
Obra a realitzar: REPARACIO DE DOS COLUMNES EXISTENTS

Nom: GESDIP, SAU
Registre general: 2423 - 14/08/2017
Expedient: 2-33-17-62
Emplaçament: MAJOR, 212 - CAMI LA ROJA
Obra a realitzar: ENDERROC DE NAUS I COBERTS INDUSTRIALS
Observacions: La llicència queda subjecta a les següents condicions específiques:

• Caldrà presentar l’oferta-contracte de desmuntatge de la coberta existent
de fibrociment, amb una empresa especialitzada, la qual gestionarà els
tràmits  de  llicència  per  a  la  manipulació  de  l’amiant  davant  del
Departament de Treball i Indústria de la Generalitat, abans d'iniciar les
obres.

• El  sol·licitant  de  la  llicència  haurà  de  presentar  a  l’ajuntament,  en  el
termini d’un mes a comptar des de la finalització de l’obra, un certificat
del gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats, tant de la runa
d’enderroc d’obra com la referent a les plaques de fibrociment.

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.
Donar compte a la Junta de Govern Local, aprovat per decret d'alcaldia
de 28 de setembre de 2015.

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.
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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  

LPCAA. RÈGIM COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: MANSILLA BELLÉS, FERNANDO ANTONIO
Registre General: 2488 - 25/08/2017
Expedient: 2-37-11-4 A
Emplaçament: POL. 58, PARC. 60, 62, 65, 67 - 69, 71, 72, 75 - 82, 84 - 86, 107, 108
Activitat: EXPLOTACIÓ DE 250 PLACES DE BOUS BRAUS
Marca Oficial: 850BJ
Canvi no substancial: AMPLIACIO EXPLOTACIO DE 155 PLACES FINS LES 250 PLACES DE

BOUS BRAUS
Classificació de 
l’activitat: ANNEX III – COMUNICACIÓ

11. ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERES
1.l.  PLACES  DE  VACUM  D'ENGREIX  DESTINADES  A  LA  CRIA  
SEMIINTENSIVA, <=600 I >5

Antecedents:

1.  En data 25/08/2017 va entrar  en aquest  Ajuntament una comunicació d’ampliació de l'activitat
existent  d’EXPLOTACIÓ DE 155 PLACES DE BOUS BRAUS fins les 250 PLACES, al  POL.  58,
PARC. 60, 62, 65, 67 - 69, 71, 72, 75 - 82, 84 - 86, 107, 108, per part del Sr. MANSILLA BELLÉS,
FERNANDO ANTONIO. 

2. Els tècnics municipals han informat favorablement sobre el canvi no substancial.

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.
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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  25/08/2017  el  Sr.  MANSILLA  BELLÉS,  FERNANDO ANTONIO inicia  l’ampliació  de  l'activitat
existent d’EXPLOTACIÓ DE 155 PLACES DE BOUS BRAUS, fins un total de 250 PLACES DE BOUS
BRAUS al POL. 58, PARC. 60, 62, 65, 67 - 69, 71, 72, 75 - 82, 84 - 86, 107, 108, salvat el dret de
propietat  i  sense perjudici  de tercers,  condicionada al  compliment  dels  valors  límit  d'emissió,  les
mesures preventives marcades en la documentació aportada, llicència anterior i legislació pertinent.

2. Inscriure l'esmentat canvi no substancial al Registre municipal d'activitats.

LPCAA. RÈGIM COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: BALAGUE GONZALEZ, JOSEP MARIA
Registre General: 1604 - 09/06/2017
Expedient: 2-37-17-16
Emplaçament: POL. 52, PARC. 73
Activitat: EXPLOTACIÓ AVICOLA DE 25.000  POLLASTES D'ENGREIX O  12.500

GALLS D'INDI D'ENGREIX
Marca Oficial: 8500HL
Classificació de 
l’activitat: ANNEX III – COMUNICACIÓ

Grup: 11. ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERES
11.1.a.  AVIRAM,  ENTENENT  QUE  ES  TRACTA  DE  GALLINES
PONEDORES O DEL NOMBRE EQUIVALENT PER A ALTRES ESPÈCIES
D’AUS AMB UN NOMBRE D’EMPLAÇAMENTS < 40.000

Antecedents:

1.  En  data  09/06/2017  va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
EXPLOTACIÓ AVICOLA DE 25.000 POLLASTES D'ENGREIX O 12.500 GALLS D'INDI D'ENGREIX
al POL. 52, PARC. 73, acompanyada de la documentació exigida per la normativa vigent, per part del
Sr.  BALAGUE GONZALEZ, JOSEP MARIA. 

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  09/06/2017  el  Sr.  BALAGUE  GONZALEZ,  JOSEP  MARIA  inicia  l'activitat  d'EXPLOTACIÓ
AVICOLA DE 25.000 POLLASTES D'ENGREIX O 12.500 GALLS D'INDI D'ENGREIX al POL. 52,
PARC. 73, 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.
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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.

4. Les activitats ramaderes estan subjectes al pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes
i  altres  fertilitzant  nitrogenats,  que  executa  el  departament  competent  en  matèria  d'agricultura  i
ramaderia. Per a l'exercici  de l'activitat  haurà de disposar de la pòlissa d'assegurança vigent  que
cobreixi  la  totalitat  dels  animals  i  el  llibre  de  gestió  de  les  dejeccions  ramaderes  degudament
complimentat o actualitzat.

OBERTURA ESTABLIMENTS. DECLARACIÓ RESPONSABLE. ASSABENTAT.  

Sol·licitant: SWAIN, RHONA
Registre General: 2866 - 05/10/2017
Expedient: 2-37-17-24
Emplaçament: MAJOR, 70
Activitat: VENDA DE PRODUCTES MEDICINA VEGETAL ALTERNATIVA
Classificació de 
l’activitat: DECLARACIÓ RESPONSABLE

Antecedents:

1. En data 05/10/2017 va entrar en aquest Ajuntament una declaració responsable d'inici de l'activitat
de  VENDA  DE  PRODUCTES  MEDICINA  VEGETAL  ALTERNATIVA  al  carrer  MAJOR,  70,
acompanyada  de  la  documentació  exigida  per  la  normativa  vigent,  per  part  de  la  Sra.  SWAIN,
RHONA. 

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 05/10/2017 la Sra. SWAIN,
RHONA inicia l'activitat de VENDA DE PRODUCTES MEDICINA VEGETAL ALTERNATIVA al carrer
MAJOR, 70, 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.
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4.  ADHESIÓ A L’ACORD D’ADQUISICIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’ASCENSORS A TRAVÉS DE  
L’ACORD MARC DE L’ACM (EXP. 2015.02).  

ANTECEDENTS.

Primer. L’Ajuntament d’Ulldecona va aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada destinada
als  ens locals  que realitza  l’Associació  Catalana de Municipis  (ACM) juntament  amb el  Consorci
Català pel desenvolupament Local (CCDL).

Segon. El  CCDL,  per  encàrrec  de  l’ACM,  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 21 de desembre de
2016 i  publicats al perfil  de contractant de l’entitat,  va aprovar, en la sessió de la seva Comissió
Executiva de data 8 de juny de 2017, adjudicar l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells
elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2015.02) a les empreses seleccionades d’acord amb el  detall  per lots que seguidament es
relaciona: 

• ASCENSORES ERSCE, SAU, LOTS: 1, 7 i 10
• CITYLIFT, SA, LOTS: 2 i 6
• A.EMBARBA, SA, LOTS: 3 i 5
• MARVI ASCENSORES, SL, LOTS 8 i 9
• KONE ELEVADORES, SA, LOT 4

Tercer. En data 10 de juliol de 2017, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats mercantils
adjudicatàries,  el  corresponent  contracte  de  manteniment  d’aparells  elevadors  i  subministrament
d’elements substitutius, licitat de conformitat amb el procediment referenciat a l’apartat anterior. 

Quart. Actualment l’ajuntament d’Ulldecona s’encarrega de la gestió de tres ascensors, situats en tres
edificis diferents (Ajuntament, Escoles i Biblioteca). D’aquests ascensors (Ajuntament i Escoles), dos
són de la mateixa marca comercial i s’encarrega del seu manteniment la mateixa empresa, que és
Marvi Ascensores SL, tenint més de 10 anys d’antiguitat. El tercer ascensor (Biblioteca), és d’una altra
marca comercial i  s’encarrega del seu manteniment l’empresa Orona S. Coop.. tenint aquest una
antiguitat d’1 any.

Els contractes de manteniment que es disposa actualment amb l’empresa Marvi Ascensores SL són
antics i de durada 1 any prorrogable, i atès que es tracta de la mateixa empresa que la seleccionada
per a Ulldecona en el marc de l’acord, no hi ha cap conflicte per poder traspassar el manteniment a
l’acord marc de l’ACM.

Per al  cas de l’ascensor contractat  amb l’empresa Orona S. Coop. Es disposa d’un contracte de
manteniment d’una durada de 5 anys prorrogables. Aquest contracte es va signar el setembre de
2016, restant per complir 4 anys més de contracte. El contracte té clàusules de penalització per la
seva interrupció sense causa justificada, per tant, no podrà adherir-se a l’acord marc de l’ACM.

FONAMENTS DE DRET.

Primer. L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica de contracte administratiu mixt de subministrament
i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública i 12, en relació als articles 9 i 12, tots ells 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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Segon. L’Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 198.3 del TRLCSP i
33.3, lletra a, de la DN i té com a objecte la regulació de les condicions en què tindran lloc els serveis
de  manteniment  d’aparells  elevadors,  designats  pels  membres  del  CCDL i  de  la  resta  d’entitats
destinatàries  de  Catalunya  que  s’adhereixin  al  sistema  de  contractació  centralitzada  del  CCDL i
l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP.

D’acord amb el que preveuen els articles 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, es proposa l’adopció dels següents.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer. Disposar  l’adhesió  del  municipi  d’Ulldecona  a  l’Acord  marc  del  servei  de  manteniment
d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Exp. 2015.02), per un termini de vint-i-quatre mesos, des de l’1 de novembre de 2017
al 31 d’octubre de 2019.  

Segon. Aprovar  la  contractació  del  servei  de  manteniment  per  a  dos  anys  amb  l’empresa
adjudicatària MARVI ASCENSORES, SL, en la modalitat següent:

Tipus de manteniment
(Bàsic/semi-risc/tot risc)

Tot risc

Tipus d’aparell 
(interior/ exterior/muntacàrregues)

Interior

Nombre d’aparells 2

Preu/aparell-any (€) 876

Tercer. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 3.504,00 € que s'imputarà als
pressupostos dels exercicis 2017, 2018 i 2019, a càrrec de les aplicacions pressupostàries 920.21200
i 323.21200. 

Quart. Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer València,
231, 6a, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària Marvi Ascensores, SL.

Annex: Adjudicataris

Lot i Comarques incloses Empresa adjudicataria
LOT 1. Barcelonès i Baix Llobregat. ASCENSORES ERSCE, SAU
LOT 2. Maresme i Vallès Oriental. CITYLIFT, SA
LOT 3. Vallès Occidental. A.EMBARBA, SA
LOT 4. Garraf, Alt Penedès i Anoia. KONE ELEVADORES, SA
LOT 5. Osona, Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès. A.EMBARBA, SA
LOT 6. Selva, Gironès, Baix Empordà, Pla de l’Estany, Alt Empordà,
Garrotxa i Ripollès. 

CITYLIFT, SA

LOT 7. Baix Penedès, Alt Camp, Conca de Barberà, Tarragonès, Baix
Camp i Priorat. 

ASCENSORES ERSCE, SAU

LOT 8. Segarra, Urgell, Pla de l’Urgell, Garrigues, Noguera i Segrià. MARVI ASCENSORES, SL
LOT 9. Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià. MARVI ASCENSORES, SL
LOT 10.  Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt  Urgell,  Alta Ribagorça, ASCENSORES ERSCE, SAU
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Cerdanya i Val d’Aran.

Per  consultar  els  preus  adreceu-vos  a  la  pàgina  web
http://www.acm.cat/compres/productes/ascensors 

5. ARRENDAMENT DE 30  M2  DE LA PARCEL·LA 238  DEL POLÍGON 53 «CERRO GORDO»  A LA  
MERCANTIL E-PORTS AMPLE DE BANDA I INTERNET, S.L., PER LA INSTAL·LACIÓ D’INFRAESTRUCTURA  
DE COMUNICACIONS.  

1. L'empresa E-Ports Ample de Banda i Internet S.L., en data 3 de juliol de 2017, va sol·licitar una
cessió  de  30  m2  de  la  parcel·la  238  del  polígon  53  "Cerro  Gordo",  per  a  la  instal·lació  d'una
infraestructura de comunicacions.

2. L'Ajuntament d'Ulldecona és propietari de la finca rústica situada al polígon 53, parcel·la 238 del
terme municipal  d'Ulldecona, en el  paratge conegut popularment com a "Cerro  Gordo",  que està
qualificada com a bé patrimonial en l'Inventari Municipal.

3. L'Ajuntament creu oportú procedir al seu arrendament ja que segons la provisió de l'Alcaldia es
considera justificat atesa la important repercussió que per al municipi suposa la millora de la cobertura
d'internet, així com la necessitat de la instal·lació. 

4. La legislació aplicable ve determinada per:

• Els  articles  52.2.n),  199,  200,  203,  214,  219,  274  i  concordants  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.

• Els articles 1, 2, 8, 28, 41, 72 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya.

• L'article 92 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de 
Béns de les Entitats Locals.

• Els articles 106.1 i  107.1 de la Llei  33/2003, de 3 de novembre,  del  patrimoni de les
administracions públiques.

• Els articles 76,  83 i  111 del  Reial  decret  Legislatiu  781/1986,  de 18 d’abril,  pel  qual
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

• El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic.

• El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques.

5. Atès que la finca és suficientment gran com per poder fer adjudicacions a altres empreses que ho
sol·licitin en el futur, aquesta singularitat de l'operació justificaria una adjudicació directa a l'empresa
sol·licitant  per  poder  instal·lar  una  infraestructura  de  telecomunicacions,  consistent  en  en  una
estructura metàl·lica o torre auto soportada de 20 metres d'altura sobre el nivell del terra, ja que a
més sempre ha estat la voluntat de l’Ajuntament buscar un emplaçament que sigui adequat per la
instal·lació d’aquestes infraestructures de comunicacions.

6. Atès que de conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, correspon als alcaldes i als presidents de les entitats locals l’adjudicació
de concessions sobre els béns d’aquestes i  l’adquisició  de béns immobles i  drets subjectes a la
legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost
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ni l’import de tres milions d’euros, i aquesta competència va ser delegada en la Junta de Govern Local
per delegació de l'Alcaldessa de data 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1.Adjudicar l'arrendament a l'empresa E-Ports Ample de Banda i Internet S.L., d'una superfície de 30
m2  de  la  parcel·la  238  del  polígon  53  "Cerro  Gordo",  per  a  la  instal·lació  d'infraestructura  de
comunicacions, en els termes en què figura incorporat a l'expedient administratiu.

2.  Facultar  l'Alcaldessa,  com  a  Presidenta  d'aquesta  Corporació  i  en  representació  d'aquest
Ajuntament,  de  conformitat  amb el  que  estableix  l'article  21.1  b)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, per a la subscripció de l'esmentat contracte i de quants
documents siguin necessaris en la seva execució.

3. Notificar aquest acord a l'adjudicatari.

6. CONCESSIONS FUNERÀRIES  

TRANSMISSIÓ DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS  

Nínxol: 864-B; Ulldecona
Anterior titular: MAGT
Nou Titular: MIMG

En data 19 de maig de 2017, segons registre general de sortida número 1305, se li va requerir per
presentar documentació, per tal de subsanar unes deficiències esmenables en relació a una sol·licitud
de traspàs de concessió sobre drets funeraris

Fou requerida per la seva subsanació en el termini improrrogable de 10 dies, amb l’advertiment que,
en cas de no presentar-la se la tindria per desistida de la seva petició.  

Atès que ha transcorregut amb escreix el termini concedit per subsanar les deficiències.

Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa
de data 18 de juny de 2017.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Tenir per desistida la Sra. MIMG de la sol·licitud de traspàs de concessió sobre drets funeraris dalt
referenciada i procedir a l’arxiu de l’expedient.

7. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC: GUALS  

RENÚNCIA A LA LLICÈNCIA  

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

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.
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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: JAS
Emplaçament: Murada de Dalt, 5
Expedient: 1-13-17-6 (3)

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Acceptar el canvi de titularitat a la llicència d’ocupació del domini públic, guals, que es detalla a
continuació:

Sol·licitant: RFV
Emplaçament: Ctra. La Sénia, 1 baixos
Número de gual: 653
Expedient: 1-13-17-7 (4)

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. MFM com a anterior titular i al Sr. RFV, com a nou titular.

8. LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. CANVI DE NOM DE LA PARADA EXTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL  

Sol·licitant: JACC
Titular anterior: ALV

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per canvi de nom de la
parada del mercat exterior.

Atès que l'article 7.2.b) del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de
marxants,  preveu  la  transmissió  de  la  llicència  per  situacions  sobrevingudes  no  atribuïbles  a  la
voluntat del marxant, i aquesta situació ha quedat degudament acreditada 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.
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La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar a JACC la llicència dalt referenciada, per canvi de nom de la parada del mercat exterior.

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, 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.

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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