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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 14 DE SETEMBRE 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 catorze de setembre 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. Llicències d'ocupació del domini públic: Guals.

5. 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  24  d’agost  de  2018,  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: BON PREU, SAU
Registre general: 2161 - 19/07/2018
Expedient: 2-33-18-44
Emplaçament: MAJOR, 212
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO ESTACIO DE SERVEI
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.U.
Registre general: 2625 - 04/09/2018
Expedient: 2-33-18-52
Emplaçament: GENERAL CABRERA, 7
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO D'EQUIP TELECOMANDAT SOBRE CEL·LES EXISTENTS

I SENSE MODIFICACIO AL CENTRE DE TRANSFORMACIO XQ781 EN
LA LINIA 25 Kv - REF. 852313-MT

Nom: GUIFRE LLOGUERS, CB
Registre general: 2639 - 06/09/2018
Expedient: 2-33-18-53
Emplaçament: GUIFRE, 2, BAIXOS, 1
Obra a realitzar: ADEQUACIO DE LOCAL PER A OFICINES
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.
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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.

3. LLICÈNCIES D’ACTIVITAT  

LPCA. LLICÈNCIA AMBIENTAL  

Sol·licitant: BON PREU, SAU
Representant: FONT FABREGO, JOSEP
Registre General: 399 - 29/01/2018
Expedient: 2-37-18-2
Emplaçament: MAJOR, 212
Activitat: ESTACIO DE SERVEI DE VENDA AL DETALL DE CARBURANTS
Classificació de 
l’activitat: ANNEX II – LLICÈNCIA AMBIENTAL

12.20. VENDA AL DETALL DE CARBURANTS PER A MOTORS DE 
COMBUSTIÓ INTERNA

Antecedents.

1. En data 29/01/2018 va entrar en aquest Ajuntament una sol·licitud de llicència ambiental de la raó
social BON PREU, SAU per exercir l'activitat d’ESTACIO DE SERVEI DE VENDA AL DETALL DE
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CARBURANTS al carrer MAJOR, 212, acompanyada d'un projecte (referència 170059 – EAB1 de
data 61/01/2018) i la resta de la documentació exigida per l'article 39.2 de la LPCCA.

2. S'ha sotmès l'expedient a informació pública per un termini de vint dies hàbils mitjançant anunci al
tauler de l'Ajuntament i publicació en el  Butlletí Oficial de la Província, sense que s'hagin formulat
al·legacions. També s’ha sotmès a informació veïnal sense cap al·legació.

3. L’Oficina Tècnica Ambiental  Comarcal (OTAC),  en data 26/07/2018, ha emès l’informe integrat
corresponent.

4 En data 31/07/2018 es va realitzar la proposta de resolució, la qual ha estat notificada a l’interessat
en data 31/08/2018 i a l’OTAC en data 3/08/2018. L’interessat en data 5/09/2018 ha presentat un
escrit  renunciant  a  la  presentació  d’al·legacions  a  la  proposta,  i  l’OTAC,  transcorregut  el  termini
atorgat, no ha presentat cap al·legació a la proposta.

Fonaments.

1.  L’article  45.1  de  la  Llei  20/2009,  de 4  de  desembre,  de  prevenció  i  control  ambiental  de les
activitats, estableix que a la vista de les al·legacions efectuades el tràmit d’informació pública, dels
informes emesos i  de l’avaluació  de la incidència ambiental  o,  si  s’escau,  del  que resultat  de la
declaració d’impacte ambiental, l’OTAC emet informe integrat i l’òrgan competent municipal elabora la
proposta de resolució provisional, amb els continguts que es determinen a l’article 49 de l’esmentada
Llei, i també els que es puguin establir per reglament. 

2. De conformitat amb l’article 46.1 de la LPCAA, s’informarà les parts interessades sobre la proposta
de resolució provisional, perquè en el termini màxim de 15 dies puguin presentar les al·legacions, els
documents i les justificacions que considerin oportunes. 

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. Atorgar a la raó social BON PREU, SAU la llicència ambiental per exercir l'activitat d’ESTACIO DE
SERVEI DE VENDA AL DETALL DE CARBURANTS al carrer MAJOR, 212, salvat el dret de propietat
i sense perjudici de tercers, condicionada al compliment de les següents condicions tècniques:

Gestió de Residus.

L’activitat  ha  de  gestionar  els  residus  que  generi  l’activitat  d’acord  amb  les  prescripcions
establertes en el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus, pel que
fa a tramitar les fitxes d’acceptació i els fulls de seguiment corresponents.

Gestió d’Aigües Residuals.

1. L’abocament haurà de complir en tot moment el que disposa el Reglament Guia de l’Ús i els
Abocaments  d’Aigües  Residuals  al  Clavegueram  publicat  al  BOP  de  13/11/96  i  el  Decret
130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis Públics de Sanejament, i
amb els següents paràmetres amb caràcter global:

Paràmetres Valor límit

Cabal anual mitjà 60

Expedient: 1-3-18-9 Pàg. 4/12



Junta Govern Local
any 2018

Cabal anual màxim 100

Matèries en suspensió (mg/l) 750

DBO5 (mg/I O2) 750

DQOnd (mg/I O2) 1.500

Matèries inhibidores (Equitox) 25

pH (interval) 6-10

Conductivitat (mS/cm) 6.000

Clorurs (mg/l Cl-) 2.500

Detergents aniònics (mg/l) 6

Fòsfor total (mg/l P) 50

Nitrogen orgànic i amoniacal (mg/l) 90

Hidrocarburs totals (mg/l) 15

2.  Aquests  valors  límit  no  emparen  l’abocament  d’altres  substàncies  diferents  de  les
assenyalades explícitament en aquesta condició, llevat que estiguin presents a les aigües de
manera natural, especialment de les anomenades substàncies perilloses (Disposició addicional
tercera del Reial decret 606/2003, de 23 de maig).

3. Es comunica a l’empresa que el seu abocament es realitza a la xarxa de clavegueram públic
que condueix les seves aigües a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) d’Ulldecona.

4.  Les  aigües  residuals  pluvials,  en  cap  cas  seran  conduïdes  a  la  xarxa  de  clavegueram
municipal aquestes, en la mesura del possible, han d’anar conduïdes a la llera més pròxima o
per escolament a la via pública.

5.  Les  condicions  d’abocament  especificades  s’hauran  de  comprovar  en  les  inspeccions  i
controls preceptius.

6. El termini màxim de vigència de les determinacions i condicions ambientals, en relació a
l’abocament  d’aigües  residuals,  incorporades  a  la  llicència  ambiental  serà  de  vuit  anys
renovables successivament a partir de la notificació de la resolució de la llicència ambiental des
de l’Ajuntament a l’interessat,  sempre que es compleixin  les normes de qualitat  i  objectius
ambientals exigibles en cada moment. 

7.  L’empresa  ha  de  disposar  d’un  Pla  d’Emergència  d’acord  amb  la  legislació  sectorial
aplicable.

8. Qualsevol abocament accidental, que pugui afectar el bon funcionament de l’abocament i en
conseqüència un risc per al  medi receptor,  s’haurà de posar en coneixement del  CCM. És
responsabilitat de l’empresa garantir les mesures de seguretat adients i prendre les mesures
correctores o modificacions i millores que es considerin necessàries per evitar l’abocament a la
xarxa de clavegueram.
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fax email

CONSELL 977.70.59.46 sfornos@baixebre.cat / marques@montsia.cat

EMPRESA
EXPLOTADORA

977.26.14.05 susana.abella.codorniu@acciona.es /
sergi.rebull.fatsini@acciona.es

9. En cas que l’empresa generi algun residu líquid, aquest haurà de ser gestionat mitjançant un
gestor  autoritzat  per  l’Agència  de  Residus  de  Catalunya  (ARC),  presentant  els  fulls  de
seguiment i acceptació corresponents. En cap cas s’abocaran a la xarxa de clavegueram.

10. Advertir a l’activitat que en cas de no complir amb les condicions fixades en els apartats
anteriors, l’autorització podrà ser revocada. 

11. L’abocament objecte d’aquest informe preceptiu restarà inscrit al cens d’abocaments de la
comarca del Montsià.

Sorolls, Vibracions i Escalfors.

Tota la maquinària i els equips instal·lats hauran de complir la Llei 16/2002, de 28 de juny, de
protecció  contra  la  contaminació  acústica  i  el  Decret  176/2009,  pel  que  s’aprova  el  seu
Reglament, així com qualsevol altra normativa d’aplicació.

Contaminació Lluminosa.

S’haurà de complir el que estableix la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de
l’enllumenat  per  a  la  protecció  del  medi  nocturn  i  al  Reial  Decret  1890/2008,  de  14  de
novembre, pel qual s’aprova el reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat
exterior i les seves instruccions tècniques complementàries, així com qualsevol altra normativa
d’aplicació.

2. Informar l’interessat que atenent a la seva classificació a l’annex II de la Llei 20/2009, de prevenció
i control ambiental de les activitats, l’establiment haurà de:

- Al moment de la posada en marxa de les instal·lacions i inici de l’activitat:
• Certificat del tècnic/tècnica director/directora de l’execució del projecte on es faci constar

l’adequació de les mateixes a la llicència atorgada.
• D’acord amb el que disposa als articles 68, 69 i 70 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre,

de prevenció i control ambiental de les activitats, al moment de la posada en marxa de les
instal·lacions i inici de l’activitat, l’establiment haurà de realitzar un control inicial per una
entitat col·laboradora de l’Administració Ambiental.

- Cada sis anys:
D’acord amb el que disposa a l’article 71 i 72 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats, realitzar un control periòdic que garanteixi
la seva adequació als condicionants fixats a la llicència.

Els  controls  hauran de ser  realitzats  o  verificats  per  una entitat  col·laboradora de l’Administració
degudament acreditada.

Les llicències ambientals estaran subjectes a les renovacions periòdiques que en el seu cas determini
la legislació en matèria d’aigua, aire, o residus, sens perjudici de la revisió d’ofici d’acord als supòsits
recollits a l’article 62.4 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats.
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Seran objecte, tant del control inicial com dels controls periòdics, totes les determinacions fixades en
la llicència ambiental.

3. Notificar aquesta resolució a l’interessat i a l’OTAC.

4. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC: GUALS  

ATORGAMENT DE LLICÈNCIES  

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

Vistos els informes de la policia local, els quals obren en els expedients.

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 les llicències d'ocupació del domini públic, guals, que es detallen a continuació:

Sol·licitant: Chex Pinzel, SL
Emplaçament: c/ Consol Gavaldà, s/n
Expedient: 1-13-18-5 (14)
Metres lineals: 3

Sol·licitant: RFG
Emplaçament: c/ Tinent Ferré, 47
Expedient: 1-13-18-5 (15)
Metres lineals: 3

Sol·licitant: MAA
Emplaçament: c/ Cardenal Gomà, 15
Expedient: 1-13-18-5 (16)
Metres lineals: 3

Advertir als usuaris que en lloc de pintar la vorera hauran de pintar a l’asfalt , tenint en compte els
criteris  de  senyalització  que  preveu  l'art.  16  de  l'ordenança  municipal  reguladora  dels  guals  per
entrada i sortida de vehicles al terme municipal d'Ulldecona.

2. Informar als interessats que l'atorgament de dites llicències tan sols els 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  als  interessats  que  estan  obligats  a  deixar  lliure  els  béns  ocupats  un  cop  conclogui
l'ocupació,  ja  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 estan obligats a restaurar els danys que causi els
béns i a respondre dels mateixos danys, en els termes que estableix l'art. 175 RPC.
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4.  La  llicència  de  gual  comporta  automàticament  la  llicència  d'obres  en  els  casos  en  que  sigui
necessària l'adequació o senyalització del gual corresponent, d'acord amb les oportunes indicacions
tècniques referents als elements urbans a emprar.

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

Sol·licitant: Figueres Gallardo, SCP
Emplaçament: c/ Vinaròs, s/n
Metres lineals: 15
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/ Vinaròs, s/n.

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 Figueres Gallardo, SCP 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.
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5. LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. PARADA EXTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL  

Sol·licitant: Rosa Ma. Ferreres Segura
Ubicació: Vidal i Barraquer, 16 (Compartida - sempre i quan no l’ocupi el titular de la parada)
Metres lineals: 8

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per a una parada exterior
al mercat municipal Vidal i Barraquer, 16.

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 no es considera oportú convocar un procediment públic d'atorgament perquè hi ha més
espais vacants que no pas sol·licituds.

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 Rosa Ma. Ferreres Segura la llicència dalt referenciada. 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.

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL.  PARADA EXTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL.  REVOCACIÓ DE LA  
LLICÈNCIA PER MANCA DE PAGAMENT  

Segons  l'article  17  del  Reglament  del  Mercat  Municipal  d'Ulldecona,  l'adjudicatari  d'una  llicència
d'ocupació del Mercat Municipal haurà d'abonar semestralment el rebut que per l'ús del lloc o parada
li correspongui, essent obligatòria la domiciliació del pagament dels rebuts mitjançant entitat bancària.

Atès que hi ha una sèrie de paradistes que adeuden a l'Ajuntament els imports d'aquesta taxa de
diverses anualitats, i no han procedit a domiciliar el pagament dels rebuts.

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:

I. Revocar les següents llicències municipals d'ocupació temporal del Mercat Municipal, per falta de
pagament de la corresponent taxa municipal:
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Paradista: Ma. Asunción Melero Bellot
Emplaçament: Vidal i Barraquer, 2
Expedient: 1-13-18-11 (3)

Paradista: Luis Santiago Cortes
Emplaçament: Plaça, 2 bis
Expedient: 1-13-18-11 (4)

Paradista: Rafaela Sánchez Santiago
Emplaçament: Plaça, 3 bis
Expedient: 1-13-18-11 (5)

Paradista: Francisco Santiago Moreno
Emplaçament: Plaça, 2
Expedient: 1-13-18-11 (6)

Paradista: Enrique Gimenez Carbonell
Emplaçament: Felip II, 6
Expedient: 1-13-18-11 (7)

II. Informar als interessats que a partir de l'1 de setembre se’ls impedirà la utilització del lloc o parada
del mercat.

III. Notificar aquest acte a la interessada i a BASE Gestió d'Ingressos.

Seguidament l’Alcaldessa, proposa a la Junta de Govern Local, per raons d’urgència, incorporar a
l’ordre del dia els següents punts:

6. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A CONSTITUIR UNA BORSA DE  
TREBALL PER A COBRIR NECESSITATS TEMPORALS DE PERSONAL LABORAL MONITOR/ES ESPORTIUS I  
CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU.  

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA  : S’aprova la urgència i s’inclou aquest punt en l’ordre del dia, per unanimitat dels
membres consistorials presents.

Atesa  la  necessitat  d'aquest  Ajuntament  d’establir  una  borsa  de  treball  per  a  cobrir  necessitats
temporals,  de  personal  laboral  monitors/es  esportius,  que  es  puguin  produir  a  l’Ajuntament
d'Ulldecona.

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

Atès que aquesta competència recau en l'Alcaldessa,  en virtut  de l'art.  21.1.g)  de la LRBRL, qui
delegà en la Junta de Govern Local per decret de 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Aprovar les bases reguladores del procés selectiu per a establir una borsa de treball per a cobrir
necessitats  temporals  de  personal  laboral  monitors/es  esportius  i  convocatòria  del  procediment
selectiu, en els termes incorporats en l'expedient.

2. Convocar el procediment selectiu per a la constitució de l’esmentada borsa.
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7. DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL BAR  
UBICAT AL CAMP DE FUTBOL D’ULLDECONA. APROVAR UN NOU PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  
PARTICULARS PER A LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL BAR UBICAT AL CAMP DE FUTBOL  
D’ULLDECONA.  

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA  : S’aprova la urgència i s’inclou aquest punt en l’ordre del dia, per unanimitat dels
membres consistorials presents.

1. Per acord de la Junta de Govern Local d’11 de maig de 2018 es va aprovar l’expedient i el Plec de
Clàusules Administratives Particulars per a la concessió administrativa del bar situat al camp de futbol
d'Ulldecona,  per  procediment  obert,  oferta  econòmicament  més  avantatjosa  i  diversos  criteris
d'adjudicació.

En data 21 de maig de 2018 es va publicar anunci de licitació per termini de vint dies naturals en el
Perfil de contractant de l'Ajuntament, per tal que els interessats presentessin les seves proposicions.

2. Durant la licitació es van presentar dos proposicions i la mesa de contractació, el dia 13 de juliol de
2018, va classificar per ordre decreixent les proposicions presentades pels licitadors, amb el següent
resultat:

1r classificat - Joan Marc Labèrnia Forner: 118,60 punts

2n classificat - Àngel Callarisa Vidal: 98,33 punts

Tot seguit es va acordar elevar proposta d'adjudicació a favor del licitador Joan Marc Labèrnia Forner,
per haver quedat classificat en primera posició.

Posteriorment, el licitador Joan Marc Labèrnia Forner va presentar un escrit en el qual demanava, per
causes sobrevingudes i justificades, la retirada de la seva oferta.

Atès que ja no va ser possible requerir la presentació de la documentació justificativa del compliment de
requisits previs al licitador proposat per la mesa de contractació, per Decret d’Alcaldia de 26 de juliol de
2018, es va formular aquest requeriment al licitador que havia quedat en segona posició, el Sr. Àngel
Callarisa Vidal.

3. Donat que el licitador requerit no va presentar la garantia requerida dintre del termini atorgat.

De conformitat amb el que estableix l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector  públic,  donat  que  el  licitador  no  ha  complert  adequadament  el  requeriment  en  el  termini
assenyalat, s'entén que el licitador ha retirat la seva oferta, i  donat que ja no hi ha més ofertes, és
necessari declarar deserta la contractació, i procedir a una nova licitació.

4.  Amb aquesta finalitat  s’ha redactat  un nou plec de clàusules administratives particulars  per a la
concessió administrativa del bar ubicat al camp de futbol d’Ulldecona, modificant algunes condicions del
contracte inicial.

5. 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.
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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.  Declarar deserta la licitació per a l’adjudicació de la concessió administrativa del bar ubicat
al camp de futbol d’Ulldecona iniciada per acord de la Junta de Govern Local d’11 de maig de 2018.

SEGON.  Aprovar  novament  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.

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

QUART. 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.

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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