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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 MAIG DE 2018  

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 maig de dos mil divuit.

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. Ratificació del  decret  d’alcaldia de data 19 d’abril  de 2018, relatiu a l’Aprovació del

conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i els Ajuntaments de la

comarca  per  a  la  realització  d'actuacions  de  foment  de  l'ocupació  mitjançant  el

programa treball i formació 2017.

5. Aprovació de l’addenda econòmica per a l’any 2017 al conveni marc entre el Consell

Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Ulldecona, en matèria de serveis socials i altres

programes relatius al benestar social.

6. Aprovació  del  plec  de  clàusules  administratives  particulars  per  a  la  concessió

administrativa del bar situat al camp de futbol d’Ulldecona.
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7. Llicències d’ocupació de la via pública.

8. Concessions funeràries.

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

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

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  

S'aprova l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 13 d’abril de 2018, 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: E-PORTS AMPLE DE BANDA I INTERNET, SL
Registre general: 3486 - 05/12/2017
Expedient: 2-33-17-89
Emplaçament: POL. 53, PARC. 238
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE MASTIL DE 20 M I TANCA PERIMETRAL
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: NSV
Registre general: 915 - 26/03/2018
Expedient: 2-33-18-18
Emplaçament: POL. 69, PARC. 50
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE CASETA D'EINES DE 20 M2
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Observacions: Condicionada a:
• Caldrà situar la construcció respectant la distància a finques veïnes, que

serà superior a 4 metres i 10 metres a camins.
• Caldrà donar compliment a allò que preveuen les Normes Subsidiàries

de Planejament d'Ulldecona (art. 15.12.), el Pla Territorial Parcial de les
Terres  de  l'Ebre  (art.  2.6.  de  les  Directrius  de  Paisatge)  aplicant  les
mesures  preventives,  correctores  i  compensatòries  per  tal  de  reduir
l'impacte  paisatgístic,  així  com  el  Pla  Director  Urbanístic  de  les
Construccions  Agrícoles  Tradicionals  de  les  Terres  de  l'Ebre
(PDUCATE).

• La caseta tindrà una alçada màxima de 3,5 metres.
• La coberta serà inclinada, a un vessant, amb un pendent inferior al 30%,

i acabada amb teula àrab de ceràmica no esmaltada.
• Planta rectangular i de proporcions adequades al seu ús, i no superiors a

la proporció 1:2
• Les façanes seran de pedra o arrebossats tons terrossos.
• Les fusteries seran de fusta, o metàl·liques de color fosc.
• L’ús exclusiu d’aquestes construccions és guardar els estris i utensilis de

llaurar. No es contempla l’ús d’habitatge ni cap altre que el de magatzem.
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: JAC
Registre general: 993 - 05/04/2018
Expedient: 2-33-18-23
Emplaçament: PARE PALAU, 9
Obra a realitzar: MODIFICAR VORERA PER GUAL D'ENTRADA DE VEHICLES
Observacions: Condicions específiques de la llicència:

• Serà preceptiu realitzar  el  rebaix de vorada especificat  a l’annex I  de
l’Ordenança sobre  llicències  d’accés  de vehicles  als  locals  o  recintes
(guals)

• Restitució dels paviments a l’estat original  anterior a l’execució de les
obres.

• Caldrà adoptar les mesures de seguretat necessàries per tal de garantir
el pas dels vianants i o de vehicles per la via pública en condicions de
seguretat.

Nom: PDE
Registre general: 1027 - 09/04/2018
Expedient: 2-33-18-24
Emplaçament: SANT JAUME, 11 -  EL CASTELL
Obra a realitzar: SUBSTITUCIO DE COBERTA EN EDIFICI ENTRE MITGERES
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.
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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: SBSR
Registre general: 1072 - 16/04/2018
Expedient: 2-33-18-25
Emplaçament: POL. 35, PARC. 190
Obra a realitzar: REPOSICIO DE 25 M DE LA TANCA EXISTENT MALMESA
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.

Nom: GESDIP, SA
Registre general: 1364 - 08/05/2018
Expedient: 2-33-18-32
Emplaçament: MAJOR, 212
Obra a realitzar: CONNEXIO A LA XARXA DE PLUVIALS I CLAVEGUERAM
Observacions: Condicionada a què es replantejarà amb els serveis tècnics, tant la xarxa de

clavegueram com la de pluvials, amb l’obertura de les cates corresponents,
abans de la seva execució, per clarificar el traçat final.

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. DENEGACIÓ  

Nom: S. E. DE CORREOS Y TELEGRAFOS SA
Registre general: 2346 - 08/08/2017
Expedient: 2-33-17-60
Emplaçament: COMTE MONTEMOLIN, 22
Obra a realitzar: REBAIX DE LA VORADA PER PODER ENTRAR MILLOR ELS 

CARROS AMB CARTES

Vista la sol·licitud de llicència dalt referenciada, per executar obres segons el projecte presentat i la
documentació acompanyada.

Vista la proposta de resolució efectuada en data 28 de març de 2018, per declarar la caducitat de
l’expedient per manca d’aportació de documentació requerida, i la documentació aportada en data 10
d’abril de 2018, per donar resposta a la proposta de declaració de caducitat de l’expedient.

Atès el contingut de l’informe tècnic de data 12 d’abril de 2018, que informa desfavorablement per la
manca de detall de la solució final a adoptar en la documentació aportada, la qual cosa afectaria
segurament la vorera de vianants.

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:

Denegar  a  S.  E.  DE CORREOS Y TELEGRAFOS SA la  llicència  sol·licitada per  executar  obres
consistents en el REBAIX DE LA VORADA PER PODER ENTRAR MILLOR ELS CARROS AMB
CARTES,  conforme  a  la  documentació  presentada,  atès  que  la  solució  adoptada  no  donaria
compliment a les mesures d’accessibilitat exigibles per la normativa vigent. La càrrega i descàrrega
de material es pot dur a terme en moments puntuals, i es pot condicionar un accessori o rampa mòbil
per salvar el desnivell, i no afectar així la vorera, la qual també ha de donar compliment a la normativa
d’accessibilitat per a persones de mobilitat reduïda, la qual cosa es pot veure afectat per les obres
que se sol·liciten.

LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA  

Nom: MVM
Registre general: 1133 - 18/04/2018
Expedient: 2-33-18-27
Objecte: PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA
Emplaçament: AV. RAMON SALOMON, 22 - CLAVE, 35

Vista la sol·licitud de llicència dalt referenciada, per procedir a la parcel·lació d'una finca segons la
documentació acompanyada;

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

Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l'atorgament de 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:

Atorgar al Sr. MVM la llicència de parcel·lació urbanística, d'acord amb les determinacions que conté
la documentació presentada, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer.

DECLARACIÓ DE CADUCITAT  

Nom: LML
Registre general: 767 - 16/03/2016
Expedient: 2-33-16-24
Emplaçament: POL. 54, PARC. 354, 365, 370, 376
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA

En data 16/03/2016, es va sol·licitar per part del Sr. CSG, com a representant del Sr. LML, llicència
urbanística per la CONSTRUCCIO DE TANCA al POL. 54, PARC. 354, 365, 370, 376.

En data 31/03/2016 es va notificar que mancava indicar uns paràmetres de les obres que es volien
realitzar, a més d’acreditar la representació del Sr. CSG envers el Sr. LML, per tal de continuar amb el
tràmit de la llicència. La documentació requerida avui dia encara no s’ha aportat i les obres ja estan
executades (expedient 1-14-17-3 obert per l’ajuntament).

Atès que en la notificació en qüestió s’incorporava l’advertiment que transcorregut el termini de 10
dies  a  comptar  des  de  l’endemà  de  la  recepció  de  la  notificació,  en  cas  de  no  presentar  la
documentació es tindria per desistit  de la seva petició, prèvia  resolució dictada en els termes de
l’article 21 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Atès  que  segons  l’article  189  del  text  refós  de  la  llei  d’urbanisme  un  cop  caducada la  llicència
urbanística,  l’òrgan  municipal  competent  ho  ha  de  declarar  i  ha  d’acordar  l’arxivament  de  les
actuacions, d’ofici o a instància de terceres persones i amb l’audiència prèvia de la persona titular.  

Donat que s’ha superat amb escreix el termini per aportar la documentació requerida. 

Per tot l’exposat, i d’acord amb l’article 189 del text refós de la llei d’urbanisme i 95 de la llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, correspon també
a l’Ajuntament  declarar  la caducitat  de l’expedient  i  arxivar  les actuacions prèvia  audiència  de la
persona titular de la llicència.

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. Declarar la caducitat de l’expedient dalt referenciat, i procedir a l’arxivament de les actuacions.

2. Comunicar-ho a l’interessat.

DECLARACIÓ DE CADUCITAT  

Nom: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U.
Registre general: 330 - 08/02/2017
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Expedient: 2-33-17-12
Emplaçament: POL. 79, PARC. 104
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO D'UN INTERRUPTOR SECCIONADOR SF6 TELEMANAT 

A LA LINIA 25B KV 'S:Joan2' - REF. 84WIGA - MT

En data 08/02/2017, es va sol·licitat per part de la raó social ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA,
S.L.U.  llicència  urbanística  per  a  la  INSTAL·LACIO  D'UN  INTERRUPTOR SECCIONADOR SF6
TELEMANAT A LA LINIA 25B KV 'S:Joan2'.

En data 22/02/2017 es va notificar que mancava clarificar la representació del sol·licitant, la generació
dels residus de l’obra i l’aportació del full d’assumeix de la direcció de l’execució d’obra, per tal de
continuar amb el tràmit de la llicència. Aquesta documentació avui dia encara no s’ha aportat.

Atès que en la notificació en qüestió s’incorporava l’advertiment que transcorregut el termini de 10
dies  a  comptar  des  de  l’endemà  de  la  recepció  de  la  notificació,  en  cas  de  no  presentar  la
documentació es tindria per desistit  de la seva petició,  prèvia resolució dictada en els termes de
l’article 21 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Atès  que  segons l’article  189  del  text  refós  de  la  llei  d’urbanisme un  cop  caducada  la  llicència
urbanística,  l’òrgan  municipal  competent  ho  ha  de  declarar  i  ha  d’acordar  l’arxivament  de  les
actuacions, d’ofici o a instància de terceres persones i amb l’audiència prèvia de la persona titular.  

Donat que s’ha superat amb escreix el termini per aportar la documentació requerida. 

En data 8/02/2018, amb el RGE número 330 s’aporta part de la documentació requerida en data
22/02/2017, però sent aquesta insuficient.

Per tot l’exposat, i d’acord amb l’article 189 del text refós de la llei d’urbanisme i 95 de la llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, correspon també
a l’Ajuntament declarar  la  caducitat  de l’expedient  i  arxivar  les actuacions prèvia  audiència de la
persona titular de la llicència.

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. Declarar la caducitat de l’expedient dalt referenciat, i procedir a l’arxivament de les actuacions.

2. Comunicar-ho a l’interessat.

3. LLICÈNCIES D’ACTIVITAT  

Es retira de l’ordre del dia per falta d’assumptes a tractar.
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4. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 19 D’ABRIL DE 2018, RELATIU A L’APROVACIÓ DEL  
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I ELS AJUNTAMENTS DE LA  
COMARCA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA  
TREBALL I FORMACIÓ 2017.  

DECRET CONEGUT  :

"Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i els
Ajuntaments de la comarca per a la realització d'actuacions de foment de l'ocupació mitjançant
el programa treball i formació 2017

Atès  que  el  Consell  Comarcal  del  Montsià,  d’acord  amb  l’Ordre  TSF/296/2016  i  la  Resolució
TSF/2496/2016,  va  sol·licitar  al  Servei  d’Ocupació  de  Catalunya  (SOC)  una  subvenció  per  a  la
realització del Programa Treball i Formació en les línies següents: 

• PANP (6 i 12): persones en situació d’atur no perceptores de prestacions per desocupació o
subsidi i preferentment més grans de 45 anys. 

• PRMI (6 i 12): persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció. 
• DONA: dones en situació d’atur (s’inclouen les dones víctimes de violència de gènere). Les

contractacions tenen una durada de 12 mesos. 
• COOR: accions de coordinació i suport tècnic. 

D’acord amb l’annex 2 de l’esmentada Resolució la distribució territorial dels contractes de treball
preassignats per línia és la següent: 

Durada 6 mesos Durada 12 mesos Total

PANP 13 6 19

PRMI 4 1 5

DONA 4 4

COOR 1 1

MUNICIPI 
PANP 

6 mesos
PANP 

12 mesos
PRMI 

6 mesos
PRMI 

12 mesos
DONA

12 mesos 
TOTAL 

La Sénia 2 peó 1 peó 1 peó 4

Santa Bàrbara 1 peó 1 peó 1 peó 3

Ulldecona 2 peó + peó 1 peó 1 neteja 4

Masdenverge 2 peó + agent cívic  2

St Jaume E 1 agent cívic 1 peó 2

SCRàpita 1 peó 1 peó 1 peó 1 peó 4

Alcanar 3 peó + peó + peó 1agent cívic 4

Freginals 1 peó 1

La Galera 1 peó 1

Godall 1 peó 1

Mas de B 1 peó 1
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CC Montsià 1 agent cívic 1

13 6 4 1 4 28

Atès  que  el  projecte  d’experiència  laboral  presentat  al  programa  fou  “Pla  de  manteniment
d’equipaments culturals, esportius, socials i d’oci de la comarca del Montsià.”.

Aquest Pla, conforme a base 5 de l’ordre TSF/296/2016, contempla accions que tenen la consideració
de supralocals, i estan dintre de les competències que té atribuïdes el Consell Comarcal.

El  Decret  Legislatiu  4/2003,  de  4  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de
l'organització  comarcal  de  Catalunya,  disposa  al  seu  art.  28.1  b),  que  correspon  als  Consells
Comarcals, Cooperar econòmicament en la realització de les obres, els serveis o les activitats dels
municipis.

Amb aquest programa el que pretén el Consell Comarcal del Montsià, és cooperar en la realització
d’obres  i  la  prestació  de  serveis,  que no pot  portar  a  terme directament  els  municipis  de forma
individual.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les
delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió plenària que va tenir lloc el dia 6 de març de
2017. 

Per tot això,

HE RESOLT:

I. Avocar la competència delegada a la Junta de Govern Local per realitzar aquest acte.

II. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i els Ajuntaments de la
comarca per a la realització d'actuacions de foment de l'ocupació mitjançant el programa treball  i
formació 2017, en els termes en què figura incorporat a l'expedient administratiu.

III. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern Local en la propera sessió que
celebri."

5. APROVACIÓ DE L’ADDENDA ECONÒMICA PER A L’ANY 2017 AL CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL  
COMARCAL DEL MONTSIÀ I L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA, EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES  
PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL.  

El  dia  23  d’octubre  de  2017  es  va  signar  l’addenda  al  contracte  programa  2016-2019  per  a  la
coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el
Consell Comarcal del Montsià, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar
social i polítiques d'igualtat, per a l’exercici 2017.

Atès que, d'acord amb la clàusula tercera i les corresponents addendes econòmiques de l'esmentat
contracte programa es detallen els serveis i programes inclosos.

Atès que, d'acord amb les clàusules segona i quarta de l'esmentat conveni marc s'han detallat els
serveis i les aportacions econòmiques corresponents al període de 2017 per les prestacions de la
xarxa de serveis socials d'atenció pública.
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les
delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió plenària que va tenir lloc el dia 6 de març de
2017.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I.  Aprovar  l'addenda econòmica per  a l'any 2017 al  conveni  marc entre  el  Consell  Comarcal  del
Montsià  i  l’Ajuntament  d’Ulldecona,  en  matèria  de  serveis  socials  i  altres  programes  relatius  al
benestar social, en els termes que figuren en el conveni i els annexos al mateix.

II.  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 Conveni i de quants
documents siguin necessaris en la seva execució.

6.  APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONCESSIÓ  
ADMINISTRATIVA DEL BAR SITUAT AL CAMP DE FUTBOL D’ULLDECONA.  

Vista la necessitat d'adjudicar novament la concessió del bar ubicat al camp de futbol d’Ulldecona.

Vist el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l'adjudicació de la concessió, per
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d'adjudicació.

Vist el que disposa el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni
dels Ens Locals, així com la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament europeu i del Consell 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de dita concessió per delegació
de l’Alcaldessa de data 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

PRIMER.  Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa i diversos criteris, per a l'adjudicació de la concessió administrativa del bar ubicat al
camp de futbol d'Ulldecona, qualificat com de domini públic.

SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l'adjudicació de la
concessió administrativa del bar ubicat al camp de futbol d'Ulldecona.

TERCER. Publicar en el Perfil de contractant anunci de licitació, per tal que en el termini de vint dies
naturals a comptar des de la darrera publicació puguin presentar les proposicions que considerin
convenients.
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7. 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: GESDIP, SA
Registre general: 1364 - 08/05/2018
Expedient: 2-43-18-22
Emplaçament: MAJOR, 212
Superfície ocupada: 20 m2
Motiu de l'ocupació: OBERTURA DE RASA PER LA CONNEXIO A LA XARXA DE PLUVIALS I

CLAVEGUERAM
Observacions: Condicionada  a  la  restitució  dels  paviments  a  l’estat  original  anterior  a

l’execució  de  les  obres  i,  a  l'acompliment  de  l'ordenança  municipal
d'instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la
via pública.
Només es permet l'obertura de rases entre dilluns i dijous, fins a les 7 de la
tarda, de tal manera que no es poden obrir rases en cap cas en cap de
setmana.
Abans d'iniciar les obres s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el
dia d'inici de les obres i el nom i telèfon de la persona responsable de les
mateixes, per correu electrònic (stecnics@ulldecona.cat) o fax (977720622,
a l'atenció dels serveis tècnics), amb una antelació mínima de 48 hores al
seu inici.

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.

8. CONCESSIONS FUNERÀRIES  

ATORGAMENT DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS  

Vistes les sol·licituds de concessió funerària formulades pels diferents peticionaris.
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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: IDT
Expedient: 1-13-18-1 (6)
Nínxol: 674-C; Ulldecona 

Titular: IDT
Expedient: 1-13-18-1 (7)
Nínxol: 675-C; Ulldecona 

2. La concessió queda subjecta al règim següent:

a. La concessió administrativa s'atorga per a la seva utilització inherent a l'afectació dels béns, per un
termini de 50 anys.

b. En els supòsits de transferència, aquesta se subjecta a autorització administrativa, i s'ha d'entendre
atorgada pel termini que resta al venciment de la concessió.

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

d. El concessionari respondrà dels danys que causi al bé per dol o negligència.

e. La concessió s'extingirà immediatament una vegada conclòs el termini d'atorgament, de manera
que l'interessat haurà de deixar el bé lliure i vacu a disposició de l'administració.

f. En tota utilització del bé, s'ajustarà a les disposicions legals reglamentàries en matèria de policia
sanitària mortuòria.

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.
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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: MCBP
Expedient: 1-13-18-2 (11)
Anterior Titular: CPR
Nínxol: 415-A; Ulldecona

Nou titular: FFR
Expedient: 1-13-18-2 (12)
Anterior Titular: FFR
Nínxol: 95-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.

9. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC: GUALS  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUAL D’ÚS HORARI (CÀRREGA I DESCÀRREGA)  

Sol·licitant: AGF
Emplaçament: c/ Entença, 37
Metres lineals: 7
Horari: de 8.00 a 20.00 hores

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per a un gual d’ús horari
(càrrega i descàrrega) a l'emplaçament c/ Entença, 37.
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Vist l'informe de la policia local, el qual obra en l'expedient.

Vist el que preveu 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:

1. Atorgar a AGF la llicència dalt referenciada. Informar el titular de reserva que hauran de senyalitzar
l’espai afectat mitjançant la placa corresponent on constaran els dies i hores reservats durant el que
estarà prohibit l’estacionament.

En cap cas els titulars de reserves d’espais per càrrega i descàrrega podran utilitzar l’espai reservat
com a aparcament durant l’horari de vigència de la reserva.

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'urbanització i d'ordenació del trànsit,
i sense dret a indemnització.

3. Informar l'interessat que està obligat a deixar lliure el bé ocupat un cop conclogui l'ocupació, sigui
per la revocació o baixa de la llicència, amb l'obligació de complir amb les condicions que preveu
l'article 17 de l'ordenança municipal reguladora dels guals per entrada i sortida de vehicles al terme
municipal d'Ulldecona. 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.

4.  La  llicència  de  gual  comporta  automàticament  la  llicència  d'obres  en  els  casos  en  què  sigui
necessària l'adequació o senyalització del gual corresponent, d'acord amb les oportunes indicacions
tècniques referents als elements urbans a emprar.

RENÚNCIA A LES LLICÈNCIES  

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.

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: AMPR
Emplaçament: Pl. Sales i Ferré, 4 bis
Expedient: 1-13-18-6 (2)
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LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUALS. CANVI DE NOM  

Sol·licitant: JRDV
Emplaçament: c/ Diputat Gonçal Yvars, 3

En data 9 de maig de 2018, amb registre general d'entrada número 1381, s'ha sol·licitat canvi de
titularitat de la llicència de gual amb número 507, corresponent al c/ Diputat Gonçal Yvars, 3, per tal
que el Sr. JRDV figuri com a nou titular.

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.
JRDV.

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 a la Sra. IVA com a anterior titular i al Sr. JRDV, com a nou titular.

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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