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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 12 D’ABRIL DE 2019  

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 dotze d’abril de dos mil dinou.

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. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Ulldecona i el Club Joventut
Ulldecona dins del projecte Art&Esport.

4. Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  del  Montsià  i
l'Ajuntament  per  a  la  realització  d'actuacions  de  foment  de  l'ocupació  mitjançant  el
Programa Treball i Formació 2018.

5. Donació  de  compte  del  decret  d’alcaldia  de  data  28  de  març  de  2019,  relatiu  a
l’aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  els  ajuntaments  organitzadors  de  la
campanya “BARRIS ANTICS. MOLT PER DESCOBRIR. MOLT PER OFERIR”,  amb
l’objectiu de donar-li continuïtat, organitzar altres accions conjuntes que puguin sorgir en
el marc de la promoció comercial, turística i cultural, i constituir la XARXA DE BARRIS
ANTICS AMB PROJECTES.

6. Aprovació  del  plec  de  clàusules  administratives  particulars  per  a  la  concessió
administrativa del bar/quiosc situat al poliesportiu del carrer Vicent Aubà d’Ulldecona i
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prestació del servei de control d’accés a la piscina municipal.

7. Llicències d’ocupació de la via pública.

8. Concessions funeràries.

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

10. Llicències d'ocupació temporal: Mercat municipal.  

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

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  

S'aprova  l'acta  de  la  sessió  anterior,  celebrada  el  dia  11  de  març  de  2019,  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: PORDECONA, S.L.
Registre general: 3370 - 26/10/2018
Expedient: 2-33-18-68
Emplaçament: POL. 48, PARC. 46
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA  D'AUTOCONSUM DE 78,66 KW

Nom: LLR
Registre general: 328 - 22/01/2019
Expedient: 2-33-19-7
Emplaçament: O'CALLAGHAN, 5
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO DE 9 PANELLS SOLARS A LA COBERTA DE L'EDIFICI
Observacions: Condicionada a què el tècnic haurà de supervisar el sistema de fixació a la 

coberta, i analitzar les sobrecàrregues sobre la mateixa, per tal d’assegurar 
l’estabilitat del conjunt.
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Nom: NEDGIA CATALUNYA, SA
Registre general: 551 - 12/02/2019
Expedient: 2-33-19-12
Emplaçament: CARDENAL GOMA, 11
Obra a realitzar: REALITZACIO D'ESCOMESA PER CONNEXIO DE GAS NATURAL. REF. 

GDE12319020030
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.
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: NEDGIA CATALUNYA, SA
Registre general: 592 - 14/02/2019
Expedient: 2-33-19-13
Emplaçament: MAJOR, 39
Obra a realitzar: REALITZACIO D'ESCOMESA PER CONNEXIO DE GAS NATURAL. REF. 

GDE12319020030
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.
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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Nom: NEDGIA CATALUNYA, SA
Registre general: 621 - 15/02/2019
Expedient: 2-33-19-14
Emplaçament: COLOM, 9
Obra a realitzar: REALITZACIO D'ESCOMESA PER CONNEXIO DE GAS NATURAL. REF. 

GDE12319020030
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.
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: CONSTRUMAVI, REFORMES I OBRA NOVA, SL
Registre general: 953 - 18/03/2019
Expedient: 2-33-19-24
Emplaçament: O'CALLAGHAN, 1
Obra a realitzar: REFORMA  DE  VORERA  AMB  JARDINERA  PER  FER  UNA  RAMPA

D'ACCES AL GARATGE
Observacions: Condicionada a:

• A  la solució plantejada caldrà incorporar una filada de rigola a la
trobada entre la rampa i la zona d’asfalt, igual que la resta de guals
executats al mateix carrer O’Callaghan.

• 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: CME
Registre general: 955 - 18/03/2019
Expedient: 2-33-19-25
Emplaçament: SANT CRISTOFOL, 34
Obra a realitzar: REHABILITACIO  DE  COBERTA  I  PLANTA  GOLFA  D'HABITATGE

UNIFAMILIAR
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
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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: MGM
Registre general: 1046 - 26/03/2019
Expedient: 2-33-19-27
Emplaçament: SOL, 16
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: JTCV
Registre general: 1072 - 29/03/2019
Expedient: 2-33-19-28
Emplaçament: PG. ESTACIO, 15 CANTONADA C/ SANT PASQUAL
Obra a realitzar: PICAR I LLUIR FAÇANA

Nom: COMUNITAT PROPIETARIS MAESTRAT, 20
Registre general: 1121 - 03/04/2019
Expedient: 2-33-19-29
Emplaçament: C/ MAESTRAT, 20
Obra a realitzar: REHABILITAR TERRAT I FAÇANES

Nom: EPR
Registre general: 1117 - 03/04/2019
Expedient: 2-33-19-30
Emplaçament: POL. 34, PARC. 568
Obra a realitzar: REPARAR MARGE DE PEDRA

Nom: JRF
Registre general: 1147 - 08/04/2019
Expedient: 2-33-19-31
Emplaçament: C/ SANT CRISTOFOL, 1
Obra a realitzar: ENDERROCAR SOSTRE DE CANYIS DE 30 M2

Nom: DJAH
Registre general: 1181 - 11/04/2019
Expedient: 2-33-19-33
Emplaçament: C/ VERDAGUER, 15
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO DE COMPTADOR

Nom: S. E. DE CORREOS Y TELEGRAFOS SA
Registre general: 67 - 10/01/2019
Expedient: 2-33-19-2
Emplaçament: COMTE MONTEMOLIN, 22, BAIXOS
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Obra a realitzar: REFORMA OFICINA DE CORREUS
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.
Donar compte a la Junta de Govern Local, aprovat per decret d'alcaldia de
27 de març de 2019.

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. I
caldrà tenir a disposició dels Serveis d'Inspecció Municipal el document acreditatiu de la concessió de
la llicència.

Per aquest motiu és necessari que l'interessat passi a buscar per aquest Ajuntament la placa d'obres
municipal 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.

PRÒRROGA DE LLICÈNCIA  

Vista  la  sol·licitud  formulada  pel  Sr.  MARTORELL  RUBIO,  JOSEP de  pròrroga  de  la  llicència
urbanística  atorgada en  data  11/03/2016 per  la  Junta  de Govern  Local  per  CONSTRUCCIO DE
LOCAL SENSE US I HABITATGE.

Atès el que disposen els art. 189.2 i 189.4 del Decret legislatiu 1/2010, que aprova el text refós de la
llei d’urbanisme.
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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. Prorrogar la llicència urbanística que es detalla a continuació per la meitat del termini en que fou
concedida:

Nom JMR
Registre general: 798 - 08/03/2019
Expedient: 2-33-12-69 B
Emplaçament: MOSSEN MULET, 5
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE LOCAL SENSE US I HABITATGE. PRORROGA

2.  Informar  a  l'interessat  que  havent  transcorregut  el  termini  de  pròrroga  procedirà  declarar  la
caducitat de la mateixa.

Seguidament l’Alcaldessa, proposa a la Junta de Govern Local, per raons d’urgència, incorporar a
l’ordre del dia el següent punt.

3. LLICÈNCIES D’ACTIVITAT  

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

EPAR. RÈGIM COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: MENJAR I CULTURA, SL
Registre General: 909 - 13/03/2019
Expedient: 2-37-19-7
Emplaçament: PASSEIG DE L'ESTACIO, 39, BAIXOS
Activitat: BAR RESTAURANT
Aforament total activitat: 95 PERSONES
Aforament terrassa: SENSE VALORACIÓ PER SER DESCOBERTA
Superfície màx. 
Terrassa: 52,00 M2 (4,00M X 13,00M)
Classificació de 
l’activitat: COMUNICACIÓ

ACTIVITAT RECREATIVA
RESTAURACIÓ

Antecedents:

1. En data 13/03/2019 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació d'inici de l'activitat de BAR
RESTAURANT al PASSEIG DE L'ESTACIO, 39, BAIXOS, acompanyada de la documentació exigida
per la normativa vigent, per part de la raó social MENJAR I CULTURA, SL. 

2. Atenent a l'annex I del Decret 112/2010, aquesta activitat és de caràcter ordinari, sent l'establiment
fix i la seva classificació pel seu aforament és de baix aforament.
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3. L'horari d'obertura i tancament de l'activitat, donat que no s'indica el contrari a la documentació
aportada i que l'ajuntament no n'indica cap d'especial, serà el genèric previst per una activitat de les
seves característiques, regulat per la Generalitat de Catalunya.
L'horari  d'obertura  i  tancament  de  la  terrassa  serà  el  que  s'indica  a  l'Ordenança  reguladora  de
l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses, vetlladors i instal·lacions similars.

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 13/03/2019 la raó social
MENJAR I CULTURA, SL exerceix l'activitat de BAR RESTAURANT al PASSEIG DE L'ESTACIO, 39,
BAIXOS, 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.

2.  Informar  l’interessat  que  d'acord  amb  l'article  130  del  Decret  112/2010,  pel  qual  s'aprova  el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives de la Llei 11/2009, de regulació administrativa
dels espectacles públics i les activitats recreatives, l’establiment haurà de realitzar un control periòdic
que garanteixi la seva adequació permanent als punts assenyalats en aquesta llicència i projecte cada
quatre anys, d'acord amb l'article 132 del Decret 112/2010. El termini computa des de la data de
l'atorgament de la llicència o des de la darrera acta de control. L'acta de control s'ha d'aixecar abans
que finalitzi aquest termini.
Els  controls  hauran de ser  realitzats  o verificats  per  una entitat  col·laboradora de l’Administració
degudament acreditada segons l'article 138 del Decret 112/2010 i per a la seva execució s'haurà de
tenir en compte el que esmenten els articles 134, 135, 137, 138 i 139 del Decret 112/2010.
Amb anterioritat a la seva actuació, l’entitat que realitzi o verifiqui el control ho haurà de notificar a
l'ajuntament i als efectes de comunicació oportuns.

3. Informar a l'interessat que l'establiment ha de disposar de les plaques o rètols normalitzats que
s'especifiquen a l'article 72 del Decret 112/2010. Aquests rètols almenys han d'estar en la llengua
catalana, segons la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
Caldrà complir allò que disposa l'art. 53.3 sobre limitacions d'accés per a les persones menors d'edat,
quan a la prohibició de venda i subministrament de begudes alcohòliques i productes del tabac als
menors de 18 anys, i disposar dels rètols que informen sobre cadascuna de les prohibicions, segons
s'estableixen a la legislació vigent.

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

5.  Informar  l’interessat  que  prèviament  a  la  instal·lació  de  la  terrassa,  s'haurà  de  procedir  a  la
sol·licitud de l'ocupació de la via pública i  complir  l’Ordenança reguladora de l'ocupació de la via
pública amb taules i cadires per a terrasses.

AUTORITZACIÓ SANITÀRIA. COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: MENJAR I CULTURA, SL
Registre General: 993 - 22/03/2019
Expedient: 2-47-19-2
Emplaçament: PASSEIG DE L'ESTACIO, 39, BAIXOS
Activitat: RESTAURANT BAR
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Antecedents:

1.  En data  22/03/2019 va entrar  en aquest  Ajuntament  una declaració  responsable  d'establiment
alimentari en una activitat de RESTAURANT BAR situada al PASSEIG DE L'ESTACIO, 39, BAIXOS,
per part de la raó social MENJAR I CULTURA, SL. 

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts pels Criteris registrals per a establiments
minoristes  d'alimentació  a  Catalunya,  aprovats  pel  Consell  d'Administració  de  l'Agència  de  Salut
Pública de Catalunya, el 20 de febrer de 2012.

3. L'activitat en la qual es desenvoluparà aquesta degustació de productes alimentaris, disposa de
l'autorització pertinent de l'Ajuntament d'Ulldecona per a la seva obertura, tal com consta a l'expedient
2-37-19-7.

4. La Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la dita autorització 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 22/03/2019, s'atorga a la raó
social  MENJAR I CULTURA, SL el número de registre sanitari 4315611020600001 en l'activitat de
RESTAURANT BAR situada al PASSEIG DE L'ESTACIO, 39, BAIXOS, d'acord amb el Reial Decret
191/2011, de 18 de febrer, sobre el Registre Sanitari d'empreses alimentàries i aliments els Criteris
registrals  per  a  establiments  minoristes  d'alimentació  a  Catalunya,  aprovats  pel  Consell
d'Administració de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, el 20 de febrer de 2012.

2. Entregar, juntament amb la notificació del present acte, el full normalitzat d'autorització sanitària de
l'Ajuntament d'Ulldecona i inscriure l'esmentada activitat al Registre municipal sanitari.

4 (EN L’ORDRE DEL DIA 3).  APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT  
D’ULLDECONA I EL CLUB JOVENTUT ULLDECONA DINS DEL PROJECTE ART&ESPORT.  

Atès que l’Ajuntament està executant el projecte Art&Esport, en coordinació amb l’Institut d’Educació
Secundària del municipi. Aquest projecte està subvencionat per l’Obra Social “La Caixa”.

Atès  que  amb  el  projecte  Art&Esport,  l’Ajuntament  pretén  facilitar  la  realització  d’activitats
extraescolars als nois i  noies de 12 a 16 anys que cursen ESO a l’Institut Manuel Sales i  Ferre
d’Ulldecona, potenciant el desenvolupament de la personalitat dels participants i incidint principalment
en l’autoestima i les habilitats socials.

Atès que el projecte es divideix en dues àrees d’actuació, una d’esports, que a la vegada es divideix
en dos esports com són les curses de muntanya i el bàsquet i una segona àrea dedicada a les arts
plàstiques  i  a  l’expressió  audiovisual.  No  s’ha  considerat  convenient  establir  cap  preu  per  la
participació en aquestes activitats, atès el caràcter social i integrador del projecte.

Atès  que  en  el  marc  d’aquest  projecte,  l’Ajuntament  considera  d’especial  interès  obtenir  la
col·laboració del Club Joventut, entitat sense ànim de lucre, l'objectiu principal de la qual és vetllar pel
foment, desenvolupament i pràctica continuada de l’activitat física i esportiva al municipi d’Ulldecona,
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per tal que els participants en el projecte puguin assistir a les activitats que desenvolupa l’Escola de
Bàsquet organitzada per aquesta entitat.

Atès que el motiu d’obtenir aquesta col·laboració es deu a que l’Escola de Bàsquet del Club Joventut
és l’única del municipi dedicada a aquest esport. No s’ha considerat convenient organitzar aquesta
activitat de manera independent des de l’Ajuntament atès que seria, per una banda, duplicar esforços
i,  per  altra  banda,  no  seria  tan  adequat  per  a  afavorir  la  integració  dels  joves  en  activitats
normalitzades ni per a promocionar la pràctica habitual de l’activitat esportiva.

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 el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Ulldecona i el Club Joventut Ulldecona dins
del projecte Art&Esport, en els termes en què figura incorporat a l'expedient administratiu.

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.

III.  Inscriure el  conveni al  registre de convenis de col·laboració i  cooperació de la Generalitat  de
Catalunya.

5  (EN L’ORDRE DEL DIA 4).  APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL  
COMARCAL DEL MONTSIÀ I L'AJUNTAMENT PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS DE FOMENT DE  
L'OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2018.  

Atès que el Consell Comarcal del Montsià, d’acord amb Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre i la
Resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, 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:

• Línia PANP: les persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada (DONO com a
mínim 6 mesos durant els 18 mesos anteriors), no perceptores de prestació per desocupació
o subsidi ni de l'ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment
més grans de 45 anys.

• Línia  PRGC:  les  persones  inscrites  al  Servei  Públic  d'Ocupació  de  Catalunya  com  a
demandants  d'ocupació  no  ocupades  (DONO),  destinatàries  de  la  renda  garantida  de
ciutadania  (RGC).  S'inclouen  les  persones  destinatàries  de  les  sol·licituds  de  la  renda
garantida de ciutadania presentada a partir del 15 de setembre de 2017.

• Línia  DONA:  Les  dones  en  situació  d'atur  inscrites  com  a  demandants  d'ocupació  no
ocupades (DONO, com a mínim 12 mesos durant els 24 mesos), víctimes de violència de
gènere o les dones en risc de caure en situació d'atur de molt llarga durada no perceptores de
prestació per desocupació o subsidi (RAI o PAO) ni de l'ajut del Programa de Requalificació
Professional (PREPARA), preferentment més grans de 52 anys
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D’acord amb Annex 2 de la distribució territorial de l’esmentada resolució la distribució territorial dels
contractes de treball preassignats per línia és la següent:

MUNICIPI 
PANP 

6 
PANP 

12 
PRGC 

6 
PRGC 

12 
DONA

12  
TOTAL 

La Sénia 2 0 0 1 1 4

Santa Bàrbara 1 0 1 0 1 3

Ulldecona 3 0 1 0 1 5

Masdenverge 2 0 0 0 0 2

St Jaume E 1 1 0 0 0 2

SCRàpita 3 1 2 0 0 6

Alcanar 2 0 2 0 1 5

Freginals 0 1 0 0 0 1

La Galera 0 0 0 0 1 1

Godall 0 1 0 0 0 1

Mas de B 0 1 0 0 0 1

14 5 6 1 5 31

Durada 6 mesos Durada 12 mesos Total

PANP 14 5 19

PRGC 6 1 7

DONA 0 5 5

Atès que el projecte d’experiència laboral presentat al Programa és Projecte per a la reactivació i
manteniment dels equipaments de la comarca del Montsià.

Aquest  Projecte,  conforme  a  base  5  de  l’ordre  TSF/156/2018,  contempla  accions  que  tenen  la
consideració de supralocals, i estan dintre de les competències que te 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. 

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
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I.  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 2018, en els termes en què figura incorporat a l'expedient administratiu.

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 (EN L’ORDRE DEL DIA 5). DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 28 DE MARÇ DE  
2019,  RELATIU A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS  
ORGANITZADORS DE LA CAMPANYA “BARRIS ANTICS. MOLT PER DESCOBRIR. MOLT  
PER  OFERIR”,  AMB L’OBJECTIU DE DONAR-LI CONTINUÏTAT,  ORGANITZAR ALTRES ACCIONS  
CONJUNTES QUE PUGUIN SORGIR EN EL MARC DE LA PROMOCIÓ COMERCIAL,  TURÍSTICA I CULTURAL,  I  
CONSTITUIR LA XARXA DE BARRIS ANTICS AMB PROJECTES.  

DECRET CONEGUT  :

«Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments organitzadors de la
campanya “BARRIS ANTICS. MOLT PER DESCOBRIR. MOLT PER OFERIR”, amb l’objectiu de
donar-li  continuïtat, organitzar altres accions conjuntes que puguin sorgir en el marc de la
promoció  comercial,  turística  i  cultural,  i  constituir  la  XARXA  DE  BARRIS  ANTICS  AMB
PROJECTES

Que els  ajuntaments  signants  són  organitzadors  de  la  campanya  BARRIS ANTICS.  MOLT PER
DESCOBRIR, MOLT PER OFERIR” (a partir d’ara “BARRIS ANTICS”), i estan interessats a continuar
treballant en xarxa i de forma col·laborativa, com a política local i col·lectiva de promoció econòmica,
turística i cultural, per la qual cosa acorden formalitzar un conveni de col·laboració.

Els ajuntaments signants acorden crear la “XARXA DE BARRIS ANTICS AMB PROJECTES” (a partir
d’ara, “XARXA”) compartint recursos amb l’objectiu d’organitzar la campanya “BARRIS ANTICS” com
a projecte comú i local de dinamització comercial, turístic i cultural dels territoris de la xarxa, en virtut
de les competències que els són pròpies d’acord a l’article 25.2.h) i 25.2.m de la Llei 7/1985, de 2
d’abril,  reguladora de les Bases del Règim Local,  així  com els articles 66.3.e i  66.3.n 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.

L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboracions recíproques entre els ajuntaments
signants per a l’organització  de la  campanya “BARRIS ANTICS” i/o  altres accions conjuntes que
puguin sorgir  en el marc de la promoció econòmica, turística i  cultural,  i  constituir  la XARXA DE
BARRIS ANTICS AMB PROJECTES.

A  l’inici  de  cada  exercici,  els  membres  de  l’edició  anterior  confirmaran  la  seva  continuïtat  a
l’ajuntament coordinador de la Xarxa. Caldrà confirmar el nom i les dades de contacte de la persona
responsable de la campanya “BARRIS ANTICS”.

Caldrà posar a disposició de la Xarxa el personal tècnic i els mitjans necessaris, tenint en compte que
l’acció conjunta és transversal: comerç, turisme i cultura.

Seran  part  activa  de  la  Xarxa,  organitzant  la  campanya  “BARRIS ANTICS”  en  el  propi  municipi
d’acord amb els paràmetres descrits en aquest conveni i facilitaran el treball conjunt. Obligatòriament,
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assistiran, com a mínim, a la reunió de valoració i/o planificació de la campanya i als actes conjunts
que es convoquin, i aportaran dades locals comunes per al tractament global de la campanya. Per
actuar de manera sincronitzada, es respectarà la metodologia de treball establerta i els terminis fixats
per a cada tasca. Caldrà respondre les comunicacions conjuntes, i aportar continguts i material gràfic
per publicar en els diferents canals de difusió de la Xarxa. Donarà suport institucional a la campanya,
fent-ne la màxima difusió local i  facilitant-ne la publicitat conjunta. Aportarà idees i valoracions en
benefici de la tasca conjunta.

Assumirà les obligacions i les responsabilitats que s'estableixen en aquest conveni de col·laboració.

Cedirà la representativitat a l’ajuntament coordinador de la Xarxa en tot allò descrit en aquest conveni
de col·laboració.

Per assumir els costos derivats de l’activitat conjunta, caldrà fer una aportació econòmica anual en
funció  del  nombre  d’habitants,  d’acord  amb l’anuari  estadístic  de  Catalunya  publicat  per  l’Institut
d’Estadística.

• Fins a 2.000 habitants 100 €
• Fins a 5.000 habitants 200 €
• Fins a 10.000 habitants 300 €
• Fins a 50.000 habitants 400 €
• Més de 50.000 habitants 500 €

En el termini que s’estableixi, caldrà ingressar a l’ajuntament coordinador l’aportació econòmica anual
per a despeses conjuntes.

Col·laborarà i  participarà en la cerca d’ajuts, patrocinis i  col·laboracions econòmiques públiques o
privades per organitzar la campanya “BARRIS ANTICS” i/o altres accions conjuntes que puguin sorgir.

Participarà activament en els  grups de treball  que es puguin posar en marxa per províncies per
facilitar l’organització global del projecte comú.

En cas d’organitzar altres activitats conjuntes, haurà de confirmar la participació i ser-ne part activa.

I  amb  aquesta  finalitat,  tots  els  ajuntaments  organitzadors  decideixen  aprovar  un  conveni  de
col·laboració.

La  Junta  de  Govern  Local  és  competent  per  a  l’aprovació  d’aquest  conveni  per  delegació  de
l’Alcaldessa de data 18 de juny de 2015, però atès que no hi ha prevista la celebració de cap sessió
de la Junta de Govern Local en breu, i  és necessari  procedir  amb celeritat a la seva aprovació i
posterior signatura.

Per tot això,

HE RESOLT:

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

2, Aprovar el conveni de col·laboració entre els ajuntaments organitzadors de la campanya “BARRIS
ANTICS.  MOLT  PER DESCOBRIR.  MOLT  PER OFERIR”,  amb  l’objectiu  de  donar-li  continuïtat,
organitzar altres accions conjuntes que puguin sorgir en el marc de la promoció comercial, turística i
cultural,  i  constituir  la  XARXA DE BARRIS ANTICS AMB PROJECTES, en els termes que figura
incorporat en l’expedient administratiu.
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3.  Trametre  còpia  d'aquest  acord a l’Ajuntament  del  Vendrell,  per  a  la  subscripció  de l'esmentat
conveni i de quants documents siguin necessaris per a la seva execució.

Així  ho mana i  signa  la  Sra.  Alcaldessa-Presidenta  de  l'Ajuntament  d'Ulldecona,  Núria  Ventura  i
Brusca, a Ulldecona el dia vint-i-vuit de març de dos mil dinou.»

7 (EN L’ORDRE DEL DIA 6). APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER  
A LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL BAR/QUIOSC SITUAT AL POLIESPORTIU DEL CARRER VICENT AUBÀ  
D’ULLDECONA I PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL D’ACCÉS A LA PISCINA MUNICIPAL.  

L’objecte del contracte és la concessió de l'ús privatiu per a l'explotació del bar/quiosc, ubicat a la piscina
municipal d'Ulldecona. Aquest establiment comptarà amb la part construïda existent, que es destinarà a
la prestació principal de l’activitat de bar i/o quiosc, en la qual es realitzarà també el servei de control
d’accés a la piscina municipal.

Atès que aquestes actuacions justifiquen el present contracte per tal d’oferir el servei de bar/quiosc als
usuaris de la piscina municipal i del poliesportiu, per tal que tinguin una major oferta de serveis durant la
utilització d’aquests equipaments, i cobrir la realització del servei de control d’accés a la piscina durant la
temporada de bany 2019.

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 l'expedient incoat per tramitar aquesta contractació, de conformitat amb allò que estableixen els
articles 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

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 per a l'explotació del
bar/quiosc, ubicat a la piscina municipal 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/quiosc  situat  al  poliesportiu  del  carrer  Vicent  Aubà  d'Ulldecona  i
prestació del servei de control d’accés a la piscina municipal.

TERCER. Autoritzar la despesa, per import de 2.178,00 euros, que representa per a aquest Ajuntament,
la contractació referenciada. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la 3423.21200.

QUART. Acordar simultàniament l'obertura de la licitació, publicar en el Perfil de contractant anunci de
licitació, de conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars, i fixar en vint dies
naturals el termini de presentació de les ofertes, comptadors a partir de la publicació de l'anunci en el
perfil del contractant.

Seguidament l’Alcaldessa, proposa a la Junta de Govern Local, per raons d’urgència, incorporar a
l’ordre del dia els següents punts: 
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8.  DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 21  DE MARÇ DE 2019,  RELATIU A  
L’ADJUDICACIÓ DEL “CONTRACTE DE SERVEI D’INTERPRETACIÓ ARTÍSTICA,  ESPECTACLE I ACTUACIÓ  
MUSICAL” EN EL MARC DE LES FESTES QUINQUENNALS D’ULLDECONA 2019  

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

DECRET CONEGUT  :

«Assumpte: Adjudicació del “contracte de servei d’interpretació artística, espectacle i actuació
musical” en el marc de les festes quinquennals d’Ulldecona 2019.

1.  Per  Decret  d’Alcaldia  de  data  deu  de  gener  de  2019,  es  va  aprovar  l’expedient  i  el  Plec  de
Clàusules  Administratives  Particulars  per  a  l’adjudicació  del  contracte  de  servei  d’interpretació
artística,  espectacle i  actuació musical”  en el  marc de les festes quinquennals d’Ulldecona 2019,
consistent en el servei  d’interpretació artística, espectacle i  actuació musical,  amb tècnics de so i
muntatge, i posada a disposició de l’Ajuntament d’un tècnic per a coordinar qualsevol preparatiu que
pugui sorgir el dia de les actuacions musicals.

2. En data 24 gener de 2019 es va notificar la invitació per a participar en aquest procediment a
l’empresa  Propaganda  pel  Fet!  SCCL  (F63489538),  on  s’estipulava  les  característiques  de  la
prestació, i requisits previs que hauria de complir d’acord amb el Plec de clàusules administratives i
particulars, i on es requeria a aquesta empresa la documentació que haurien de presentar juntament
amb l’oferta econòmica en el termini de 15 dies naturals.

3.  El  dia  08  de  febrer  de  2019  aquesta  empresa  va  presentar  la  documentació  acreditativa  del
compliment dels requisits previs, i va formular una proposta econòmica que ascendia a la quantitat de
21.538 euros. L’empresa invitada també va proposar clàusules addicionals i prestacions accessòries.

4.  En  el  període  de  negociació  l’òrgan  de  contractació  va  sol·licitar  una  modificació  d’aquestes
estipulacions  addicionals,  resultant  més  favorables  per  a  l’Ajuntament.  Aquestes  estipulacions
addicionals s’adjuntaran al contracte i passaran a formar part essencial del mateix.

5. Atès que s’ha rebut la documentació i s’ha presentat una proposta econòmica conforme al que
disposen  els  Plecs  i  el  requeriment  formulat,  i  s’han  negociat  les  prestacions  accessòries  que
formaran part del contracte.

6.  Atès  que  la  Junta  de  Govern  Local  és  competent  per  a  l’adjudicació  d’aquest  contracte  per
delegació de l’Alcaldessa de data 18 de juny de 2015.

Per tot això,

HE RESOLT:

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

II. Adjudicar a l’empresa Propaganda pel Fet! SCCL el contracte de servei d’interpretació artística,
espectacle i actuació musical” en el marc de les festes quinquennals d’Ulldecona 2019, de conformitat
amb  les  condicions  que  figuren  als  Plecs  de  clàusules  administratives  i  particulars,  i  en  l'oferta
presentada per l'adjudicatari, atès que és l'oferta més avantatjosa per a l'Ajuntament.
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III.  Declarar  que  per  a  l’execució  de  la  prestació,  s’ha  de  presentar  amb  suficient  antelació  la
planificació horària per al muntatge dels equips, proves de so i inici de l’actuació, així com aquelles
altres accions que s’han d’executar, d’acord amb el contingut del Plec de clàusules administratives i
particulars i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa la persona
responsable del contracte.

IV. Notificar la present resolució a l’adjudicatari.

V.  Comunicar  a  l’adjudicatari  que,  en  el  termini  de  15  dies  hàbils  següents  a  la  notificació  de
l’adjudicació, s’haurà de procedir a la formalització del contracte d’acord amb el que disposa l’article
153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Així  ho mana i  signa la  Sra.  Alcaldessa-Presidenta de  l'Ajuntament  d’Ulldecona,  Núria  Ventura  i
Brusca, a Ulldecona, el dia vint-i-u de març de dos mil dinou.»

9.  DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 28  DE MARÇ DE 2019,  RELATIU A  
L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’AGENT ARTÍSTIC PER A LA CONTRACTACIÓ D’ORQUESTRES EN EL MARC DE  
LES FESTES QUINQUENNALS D’ULLDECONA 2019  

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

DECRET CONEGUT  :

«Assumpte:  Adjudicació del  servei  d’agent artístic  per  a la contractació d’orquestres en el
marc de les festes quinquennals d’Ulldecona 2019.

1. Per Decret d’Alcaldia de set de gener de dos mil dinou, es va aprovar l’expedient i  el Plec de
Clàusules Administratives Particulars, per a l’adjudicació del contracte del servei d’agent artístic per a
la contractació d’orquestres en el marc de les Festes Majors Quinquennals 2019, per procediment
obert, i diversos criteris d’adjudicació.

2. Amb data set gener de dos mil dinou, es va publicar anunci de licitació per termini de quinze dies
naturals en el Perfil de contractant de l'Ajuntament, per tal que els interessats presentessin les seves
proposicions.

3. Per Decret d’Alcaldia de dia cinc de març de dos mil dinou, es va determinar la relació d’empreses
proposades per a l’adjudicació del contracte, i es va requerir a aquestes empreses la documentació
justificativa del compliment de requisits previs.

4. Atès que s’ha rebut la documentació conforme al que disposen els Plecs i el requeriment formulat.

5.  Atès  que  la  Junta  de  Govern  Local  és  competent  per  a  l’adjudicació  d’aquest  contracte  per
delegació de l’Alcaldessa de data 18 de juny de 2015.

Per tot això,
HE RESOLT:

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

II. Adjudicar el present contracte a les empreses següents, atès que són les ofertes més avantatjoses:
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LICITADOR LOT ORQUESTRA
PUNTUACIÓ

TOTAL
PREU 

(IVA INCLÒS)

ESPECTACULOS DOMENECH 1 PASARELA 82,42 7.986,00 €

LEVANTE ESPECTACULOS, SL 2 EUROPA 88,47 6.171,00 €

LEVANTE ESPECTACULOS, SL 3 ESMERALDA 87,865 13.552,00 €

IMAGINA RADIO, SL 4
LOS 80 PRINCIPALES +
FESTA IMAGINA 80-90

77,5 7.865,00 €

ESPECTACULOS ASD, SL 5
MEDITERRANEO LA

ORQUESTA
83,025 14.520,00 €

LEVANTE ESPECTACULOS, SL 6 CADIRES 3,63 1.694,00 €

III.  Declarar  que  per  a  l’execució  de  la  prestació,  s’ha  de  presentar  amb  suficient  antelació  la
planificació horària per al muntatge dels equips proves de so i inici de l’actuació, així com aquelles
altres accions que ‘s’han d’executar, d’acord amb el contingut del Plec de clàusules administratives i
particulars i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa la persona
responsable del contracte.

IV. Notificar la present resolució a tots els adjudicataris, i a tots els licitadors.

V.  Comunicar  a  l’adjudicatari  que,  en  el  termini  de  15  dies  hàbils  següents  a  la  notificació  de
l’adjudicació, s’haurà de procedir a la formalització del contracte d’acord amb el que disposa l’article
153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Així  ho mana i  signa  la  Sra.  Alcaldessa-Presidenta  de l'Ajuntament  d’Ulldecona,  Núria  Ventura i
Brusca, a Ulldecona, el dia vint-i-vuit de març de dos mil dinou.»

10.  DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 4  D’ABRIL DE 2019,  RELATIU A  
L’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DE “REPARACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL CARRER AMPOSTA I  
PARE PALAU D’ULLDECONA”.  APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I OBERTURA DE LA LICITACIÓ DEL  
CONTRACTE “MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR (ACCÉS DES DE TORTOSA)  I DELS  
CARRERS AMPOSTA I PARE PALAU 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.

DECRET CONEGUT  :

«Assumpte: Aprovació de la memòria de “Reparació de la xarxa de clavegueram del carrer
Amposta  i  Pare  Palau  d’Ulldecona”.  Aprovació  de  l’expedient  i  obertura  de  la  licitació  del
contracte “Millora de la urbanització del  carrer Major (accés des de Tortosa) i  dels carrers
Amposta i Pare Palau d’Ulldecona”.

1.  Els  Serveis  Tècnics  de  l’Ajuntament  d’Ulldecona,  al  maig  de  2018,  van  elaborar  el  projecte
d’execució que porta per títol “Millora de la urbanització del carrer Major (accés des de Tortosa) i dels
carrers Amposta i Pare Palau d’Ulldecona”, que es va aprovar per acord de la Junta de Govern local
en sessió de data dinou d’octubre de dos mil divuit, amb un pressupost d’execució per contracta de
89.177,70 euros
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L’objectiu d’aquest projecte és la millora d’una de les entrades principals a la població d’Ulldecona,
tant visualment com des del punt de vista de la seguretat viaria. 

2. Addicionalment, els serveis tècnics de l'Ajuntament, al març de 2019, han realitzat una memòria
valorada que porta per títol “Reparació de la xarxa de clavegueram del carrer Amposta i Pare Palau
d’Ulldecona” per a la realització d’aquestes obres, amb un pressupost d’execució per contracta de
35.149,62 euros

Ates que els treballs d’aquesta memòria tindrien prelació als treballs del projecte d’execució “Millora
de la  urbanització  del  carrer  Major  (accés des de Tortosa)  i  dels  carrers  Amposta  i  Pare  Palau
d’Ulldecona”, es fa necessari incloure també aquests treballs en la licitació del contracte, en aplicació
dels principis d’eficàcia i coordinació que regeixen el funcionament de l’Administració.

3. De conformitat amb allò que estableixen els articles 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic.

4. La Junta de Govern Local és competent per a l’adjudicació d’aquest contracte per delegació de
l’Alcaldessa de data 18 de juny de 2015, però atès que no hi ha prevista la celebració de cap sessió
de la Junta de Govern Local en breu, i és necessari procedir amb celeritat a la contractació.

Per tot això,
HE RESOLT:

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

II.  Aprovar inicialment la memòria valorada per a la “Reparació de la xarxa de clavegueram del carrer
Amposta  i  Pare  Palau  d’Ulldecona”,  l’import  del  pressupost  d’execució  per  contracta  del  qual
ascendeix a la quantitat total de 35.149,62 €, segons el següent detall:

CONCEPTE                                                                                                                 IMPORT  

Execució material............................................................................................24.411,15 €
Despeses generals (13%).................................................................................3.173,45 €
Benefici industrial (6%)......................................................................................1.464,67 €

IVA (21%)..........................................................................................................6.100,35 €
TOTAL.............................................................................................................35.149,62 €

III. Sotmetre aquesta memòria valorada a informació pública, amb publicació al BOP, al DOGC i al
tauler d'anuncis, per tal que, en el termini de 30 dies hàbils, pugui ser consultada en els serveis
tècnics d'aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents.

IV.  Disposar  que,  en  cas  de  no  produir-se  cap  al·legació,  l’aprovació  inicial  esdevindrà
automàticament definitiva.

V. Autoritzar la despesa següent:

- per import de 35.149,62 euros, que per a aquest Ajuntament representa la contractació de la
reparació de la xarxa de clavegueram del carrer  Amposta i  Pare Palau d’Ulldecona, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 160.61900 del pressupost de despeses de l'Ajuntament en
vigor.
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- per import de 58.998,90 euros que representa la contractació de la pavimentació amb càrrec
a l'aplicació pressupostària 1539.61900, arranjament de carrers, del pressupost de despeses
de l'Ajuntament en vigor.

- per import de 30.178,80 euros, que representa la contractació de millora l’enllumenat públic,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 165.63300: Millora de la xarxa d’enllumenat públic, del
pressupost de despeses de l'Ajuntament en vigor.

Per tant, aquest contracte tindrà un pressupost base de licitació resultant de 102.749,85 euros, més
21.577,47 euros d’IVA, resultant un total de 124.327,32 euros IVA inclòs.

VI. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que
han de regir el contracte mixt d’obres i subministrament de millora de la urbanització del carrer Major,
accés  des  de  Tortosa,  i  dels  carrers  Amposta  i  Pare  Palau  d’Ulldecona,  per  procediment  obert
simplificat.

VII.  Acordar  simultàniament  l'obertura  de  la  licitació,  i  fixar  en  20  dies  naturals  el  termini  de
presentació de les ofertes, comptadors a partir de la publicació de l'anunci en el perfil del contractant.

Així  ho  mana  i  signa  la  Sra.  Alcaldessa-Presidenta  de  l'Ajuntament  d’Ulldecona,  Núria  Ventura
Brusca, a Ulldecona, el dia quatre d’abril de dos mil dinou.»

11.  DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 8  D’ABRIL DE 2019,  RELATIU A  
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU MENOR D’OBRES “NOU COL·LECTOR AL BARRI  
CASTELL AMB CONNEXIÓ A L’E.D.A.R. DEL MOLÍ DE L’OM 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.

DECRET CONEGUT  :

«Assumpte: Adjudicació del  contracte  administratiu  menor d’obres “Nou col·lector  al  Barri
Castell amb connexió a l’E.D.A.R. del Molí de l’Om d’Ulldecona”.

1. L’Ajuntament d’Ulldecona vol connectar la xarxa de de clavegueram del barri Castell amb la xarxa
de  clavegueram  del  Moli  de  l’Om,  per  això,  va  encarregar  el  projecte  d’execució  elaborat  per
l'enginyer Industrial Sr. Francesc Aguilà Llobet que porta per títol “clavegueram nou col·lector al
Barri Castell amb connexió a l’EDAR del Molí de l’Om d‘Ulldecona”, que es va aprovar per Acord
de la Junta de Govern local de data dia vuit de juny de dos mil divuit.

2.  Amb la finalitat de contractar les obres contingudes en el projecte,  es va publicar l’anunci de
licitació el dia 20 de març de 2019, a la plataforma de contractació de l’Ajuntament d’Ulldecona, per a
que les empreses interessades presentessin les seves propostes econòmiques.

3. Les empreses que han presentat pressupostos en temps i forma són:

EMPRESA
PRESSUPOST

(PREU SENSE IVA + IVA = PREU TOTAL)
REGIMOVI SL 28.500,00 + 5.985,00 = 34.485,00€
CONSBE SL 31.054,29 + 6.521,40 = 37.575,69€
EXXABER SL 32.611,09 + 6.848,33 = 39.459,42€
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Vist el que estableix el l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
es compleixen tots els requisits per a adjudicar el contracte a l’empresa REGIMOVI SL, atès que l’oferta
que ha presentat l’empresa REGIMOVI SL, de 34.485,00€, és la més avantatjosa per a l’Ajuntament.

La Junta  de  Govern  Local  és competent  per  a  l’adjudicació  d’aquest  contracte  per  delegació  de
l’Alcaldessa de data 18 de juny de 2015, però atès que no hi ha prevista la celebració de cap sessió
de la Junta de Govern Local en breu, i és necessari procedir amb celeritat a la contractació.

Per tot això,

HE RESOLT:

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

II.  Adjudicar a  REGIMOVI SL, el contracte administratiu  d’obres “Nou col·lector al Barri Castell amb
connexió  a l’E.D.A.R. del  Molí  de l’Om d’Ulldecona”, de conformitat  amb les característiques que
figuren  al  projecte  executiu  aprovat  per  l'Ajuntament  d'Ulldecona,  i  a  l'oferta  presentada  per
l'adjudicatari, per un import total de 34.485,00 euros (IVA inclòs), atès que és l'oferta econòmicament
més avantatjosa per a l'Ajuntament.

III. Autoritzar la despesa, per import de 34.485,00 euros, que per a aquest Ajuntament representa la
contractació del  contracte  administratiu menor de clavegueram nou col·lector al Barri  Castell  amb
connexió a l’EDAR del Molí de l’Om d‘Ulldecona, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 160.60900
del pressupost de despeses de l'Ajuntament en vigor.

IV. Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de licitadors.

V. Designar com a director de l'obra al Sr. Francesc Aguilà Llobet.

Així  ho mana i  signa  la  Sra.  Alcaldessa-Presidenta  de  l'Ajuntament  d'Ulldecona,  Núria  Ventura  i
Brusca, a Ulldecona el dia vuit d’abril dos mil dinou.»

12 (EN L’ORDRE DEL DIA 7). LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  

LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  

Vistes les sol·licituds de llicència d'ocupació de via pública presentades pels diferents peticionaris,

Atès el contingut dels informes tècnics que obren en els expedients,

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 de la via pública que es detallen a continuació:

Sol·licitant: NEDGIA CATALUNYA, SA
Registre general: 551 - 12/02/2019
Expedient: 2-43-19-5
Emplaçament: CARDENAL GOMA, 11
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Superfície ocupada: 0,48 m2
Motiu de l'ocupació: OBERTURA  DE  RASA  PER  REALITZACIO  D'ESCOMESA  DE  GAS

NATURAL. REF. GDE12319020030
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.

Sol·licitant: NEDGIA CATALUNYA, SA
Registre general: 592 - 14/02/2019
Expedient: 2-43-19-6
Emplaçament: MAJOR, 39
Superfície ocupada: 1,00 m2
Motiu de l'ocupació: OBERTURA  DE  RASA  PER  REALITZACIO  D'ESCOMESA  PER

CONNEXSIO DE GAS NATURAL. REF. GDE12319020044
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.

Sol·licitant: NEDGIA CATALUNYA, SA
Registre general: 621 - 15/02/2019
Expedient: 2-43-19-7
Emplaçament: COLOM, 9
Superfície ocupada: 1,00 m2
Motiu de l'ocupació: OBERTURA  DE  RASA  PER  REALITZACIO  D'ESCOMESA  PER

CONNEXIO DE GAS NATURAL. REF. GDE12319020049
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,
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a l'atenció dels serveis tècnics), amb una antelació mínima de 48 hores al
seu inici.

2. Informar als interessats que l’atorgament de dites llicències tan sols els atribueix una condició de
precaristes, 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 referenciades.

3.  Informar  als  interessats  que  estan  obligats  a  deixar  lliure  els  béns  ocupats  un  cop  conclogui
l’ocupació. 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.

13 (EN L’ORDRE DEL DIA 8). CONCESSIONS FUNERÀRIES  

TRANSMISSIONS DE CONCESSIONS SOBRE DRETS FUNERARIS  

Vistes  les  sol·licituds  de  transmissions  de  concessions  funeràries  formulades  pels  diferents
peticionaris.

Atesos els antecedents i dades obrants en el Registre Municipal de sepultures, nínxols, mausoleus i
panteons.

Atès que hi concorre alguna de les circumstàncies necessàries per autoritzar la transmissió (bé que
l'anterior titular hagi prestat el seu consentiment, bé que el nou titular sigui causa havent successori
per causa de mort de l'anterior titular).

Atès que el bé té naturalesa demanial i el títol que legitima l'ús és la concessió administrativa segons
l'art.  202.4  de la  Llei  8/87,  de 15  d'abril,  municipal  i  de  règim local  de  Catalunya  (en  endavant
LMRLC), la seva transmissió se subjecta a autorització.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar les transmissions de les concessions funeràries que es detallen a continuació per a la seva
utilització inherent a l'afectació del bé.

Nou titular: CCA
Expedient: 1-13-19-2 (13)
Anterior Titular: JAD
Nínxol: 234-A; Ulldecona

Nou titular: RCFG
Expedient: 1-13-19-2 (14)
Anterior Titular: RJJFP
Nínxol: 325-A; Ulldecona

Nou titular: RCFG
Expedient: 1-13-19-2 (15)
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Anterior Titular: MAGV
Nínxol: 249-A; Ulldecona

Nou titular: RCFG
Expedient: 1-13-19-2 (16)
Anterior Titular: MAGV
Nínxol: 250-A; Ulldecona

Nou titular: RCFG
Expedient: 1-13-19-2 (17)
Anterior Titular: MAGV
Nínxol: Panteó 27; Ulldecona

Nou titular: MCVG
Expedient: 1-13-19-2 (20)
Anterior Titular: CBV
Nínxol: 448-B; 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.

RENÚNCIES A LES CONCESSIONS SOBRE DRETS FUNERARIS  

Vistes les sol·licituds de renúncia a les concessions funeràries.

Atesos els antecedents i dades obrants en el Registre Municipal de sepultures, nínxols, mausoleus i
panteons.

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1.  Acceptar  les renúncies a  les concessions que es detallen a continuació sobre drets  funeraris,
consistent en l'ocupació privativa dels nínxols, del cementiri municipal.

Titular: CCA
Expedient: 1-13-19-4 (2)
Nínxol: 33-A; Ulldecona
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Titular: CCA
Expedient: 1-13-19-4 (3)
Nínxol: 31-A; Ulldecona

Titular: JSV
Expedient: 1-13-19-4 (4)
Nínxol: 557-A; Ulldecona

Titular: JSV
Expedient: 1-13-19-4 (5)
Nínxol: 558-A; Ulldecona

14 (EN L’ORDRE DEL DIA 9). 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: JMN
Emplaçament: c/ Aragó, 13
Expedient: 1-13-19-5 (3)
Metres lineals: 4

Sol·licitant: MGT
Emplaçament: Av. Constitució, 24
Expedient: 1-13-19-5 (4)
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
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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.

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.

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.

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: JJBM
Emplaçament: Camí Olivar, s/n
Expedient: 1-13-19-6 (3)

15 (EN L’ORDRE DEL DIA 10). LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. PARADA INTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL  

Vistes  les  sol·licituds  de  llicència  d'ocupació  del  domini  públic,  per  a  parades  interior  al  mercat
municipal.

Vist  que l'article  10 del  reglament  del  Mercat  Municipal,  preveu que l'Ajuntament  pugui  adjudicar
anticipadament les llicències que puguin quedar vacants.

Atès que 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 les llicències que es detallen a continuació sobre llicències d'ocupació temporal, consistent
en l'ocupació de parades al mercat municipal. Aquesta llicència s'atorga fins al 31 de desembre de
2019:
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Sol·licitant: SOLEDAD BELLMUNT BAEZA
Ubicació: Felip II 8
Expedient: 1-13-19-10 (1)
Observacions: Condicionada a la presentació de l’últim rebut d’autònom, certificat d’estar al

corrent de pagament amb la Seguretat Social i amb l’Agència Tributària i
una fotografia tipus carnet.

Sol·licitant: LAURA SOLE SANZ
Ubicació: Cardenal Gomà 12
Expedient: 1-13-19-10 (2)

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 INTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL. RENÚNCIA  

Vista la sol·licitud de renúncia a la llicència d'ocupació temporal presentada pel sol·licitant.

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. Acceptar la renúncia a la llicència d'ocupació temporal, parada interior al mercat municipal, que es
detalla a continuació:

Sol·licitant: CHRISTIAN LLEIXÀ SOLÀ
Emplaçament: Pedres 9-10
Expedient: 1-13-19-11 (1)

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. CANVI DE PARADES EXTERIORS AL MERCAT MUNICIPAL  

Havent  realitzat  una  inspecció  ocular  al  mercat  municipal  es  proposen  els  canvis  de  llicència
d'ocupació del domini públic baix referenciades, per canviar les parades del mercat exterior.

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 temporal,  per canvi  parada interior al mercat municipal.  Aquesta
llicència s'atorga fins al 31 de desembre de 2019.

Sol·licitant: JOAQUIN SANCHEZ MORENO
Parada anterior: Mont-Mar 2
Parada sol·licitada: Plaça 1
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Metres lineals: 10

Sol·licitant: JOSÉ MARIA VERA UTRERA
Parada anterior: Cardenal Gomà, 12
Parada sol·licitada: Plaça 1 bis
Metres lineals: 6

Sol·licitant: PRODUCTOS AVICOLAS DOLZ
Parada anterior: Plaça 1 bis
Parada sol·licitada: Mont-Mar 2
Metres lineals: 6

 
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. 

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,

Pàg. 27/27 Expedient: 1-3-19-3


	Atorgament de Llicències d’Obra
	Pròrroga de Llicència
	Autorització Sanitària. Comunicació
	Concepte Import
	III. Sotmetre aquesta memòria valorada a informació pública, amb publicació al BOP, al DOGC i al tauler d'anuncis, per tal que, en el termini de 30 dies hàbils, pugui ser consultada en els serveis tècnics d'aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents.
	Llicències d'ocupació de via pública
	Transmissions de Concessions sobre Drets Funeraris
	Renúncies a les Concessions sobre Drets Funeraris
	Atorgament de llicències
	Renúncia a la Llicència
	Llicència d'ocupació temporal. Parada interior al mercat municipal
	Llicència d'ocupació temporal. Parada interior al mercat municipal. Renúncia
	Llicència d'ocupació temporal. Canvi de Parades exteriors al mercat municipal

