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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 10 DE MAIG 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 deu de maig 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. Llicències d'activitats.

4. Donació  de  compte  del  decret  d’alcaldia  de  data  26  d’abril  de  2019,  relatiu  a
l’adjudicació del  contracte administratiu menor del  servei  de socorrisme a la Piscina
municipal d’Ulldecona, per a la temporada d’estiu 2019.

5. Adjudicació del contracte administratiu menor d’obres de “reparació de part del camí de
la bassa del Montsià, d’Ulldecona”.

6. Adjudicació del contracte administratiu menor d’obres de “reparació de part del camí de
Sant Jordi o de l’Olivar, d’Ulldecona”.

7. Llicències d’ocupació de la via pública.

8. Concessions funeràries.

9. Llicències d'ocupació del domini públic: Guals.
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Obert l'acte per la presidència, s'han adoptat els acords següents:

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  

S'aprova l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 12 d’abril 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: NEDGIA CATALUNYA, SA
Registre general: 901 - 12/03/2019
Expedient: 2-33-19-23
Emplaçament: GALICIA, 18
Obra a realitzar: REALITZACIO D'ESCOMESA PER CONNEXIO DE GAS NATURAL -

REF. GDE12319030030
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: INPORBA, SL
Registre general: 986 - 21/03/2019
Expedient: 2-33-19-26
Emplaçament: POL. 79, PARC. 45 I POL. 80, PARC. 148
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO  DE  DOS  MODULS  DE  BIOSEGURETAT  DE  4  M2

CADASCUN
Observacions: Condicionada a:

• Les construccions hauran de respectar  una distància  mínima de 3
metres respecte a les finques veïnes.

• La coberta de fibrociment, haurà de ser lliure d’amiant.

Nom: JCG
Registre general: 1180 - 11/04/2019
Expedient: 2-33-19-32
Emplaçament: C/ REMEI, 3 - LES VENTALLES
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO D'ARQUETA I REGISTRE

Nom: RAU
Registre general: 1182 - 11/04/2019
Expedient: 2-33-19-34
Emplaçament: POL. 35, PARC. 219
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE BASSA DE 5,00 M  X 3,00 M X 1,00 M DE FONDARIA
Observacions: Condicionada a què s’haurà de respectar la distància de 10 metres a l’eix de

camí de primer ordre, i 6 metres a la resta de camins, així com de 3 metres
a la resta de límits.

Nom: MCML
Registre general: 1520 - 03/05/2019
Expedient: 2-33-19-40
Emplaçament: PROLONGACIO C. MESTRE HIERRO
Obra a realitzar: PROJECTE  D'URBANITZACIO  DE  PART  DEL  CARRER

PERPENDICULAR AL CAMI DE LA ROJA
Observacions: Condicionada a:

• Caldrà completar el pintat del pas de vianants fins a la vorera de l’altra
banda del carrer.

• Caldrà preveure deixar la franja de verd adscrita a la vorera amb terres
adequades i amb la plantació d’espècies vegetals que en el seu moment
indicarà l’Ajuntament.

Abans d’iniciar les obres caldrà dipositar la fiança prevista en l’article 11.c)
del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió
de  residus  de  la  construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres, haurà
de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

2. Les obres s'hauran d'iniciar dintre del termini d'1 any a comptar a partir de la notificació d'aquesta
resolució. I es fixa el termini màxim d'interrupció en 6 mesos, i el termini del seu acabament en 3
anys, d'acord amb el que disposa la normativa urbanística.
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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.

LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA  

Nom: JFFF
Registre general: 1430 - 23/04/2019
Expedient: 2-33-19-37
Objecte: PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA
Emplaçament: MAJOR, 150 I TINENT FERRE, 3

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

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

Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l'atorgament de la dita llicència per delegació
de l'Alcaldessa de data 18 de juny de 2015;

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Atorgar a JFFF la llicència de parcel·lació urbanística, d'acord amb les determinacions que conté la
documentació presentada, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer.
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3. LLICÈNCIES D’ACTIVITAT  

OBERTURA ESTABLIMENTS. DECLARACIÓ RESPONSABLE. ASSABENTAT.  

Sol·licitant: MULET PERICHE, RAMON
Registre General: 1315 - 18/04/2019
Expedient: 2-37-19-9
Emplaçament: VICENT AUBA, 2, BAIXOS, B
Activitat: COMERÇ  A  L'ENGROS  DE  PRODUCTES  DE  PERFUMERIA,

DROGUERIA, HIGIENE I BELLESA
Classificació de l’activitat:DECLARACIÓ RESPONSABLE

Antecedents:

1. En data 18/04/2019 va entrar en aquest Ajuntament una declaració responsable d'inici de l'activitat
de  COMERÇ  A  L'ENGROS  DE  PRODUCTES  DE  PERFUMERIA,  DROGUERIA,  HIGIENE  I
BELLESA al carrer VICENT AUBA, 2, BAIXOS, B, acompanyada de la documentació exigida per la
normativa vigent, per part del Sr. MULET PERICHE, RAMON. 

2. La documentació aportada, tot i que s’ha tractat com una comunicació prèvia, s'ajusta per excés als
requisits establerts per l'article 13.1.a) de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs de Catalunya i d'impuls de l'activitat
econòmica.

3. Els tècnics municipals han informat favorablement.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 18/04/2019 el Sr. MULET
PERICHE, RAMON inicia l'activitat de COMERÇ A L'ENGROS DE PRODUCTES DE PERFUMERIA,
DROGUERIA, HIGIENE I BELLESA al carrer VICENT AUBA, 2, BAIXOS, B, salvat el dret de propietat
i  sense perjudici  de tercers,  condicionada al  compliment dels valors  límit  d'emissió i  les mesures
preventives marcades per la legislació pertinent.

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

OBERTURA ESTABLIMENTS. DENEGACIÓ COMUNICACIÓ PRÈVIA.  

Sol·licitant: FRAGADIS, S.L.
Registre General: 676 - 25/02/2019
Expedient: 2-37-04-36 A
Emplaçament: GUIFRE, 36, 38 - AV. RAMON SALOMON, 32, 32 B
Activitat: MODIFICACIO ACTIVITAT DE DEGUSTACIO DE PA, BAR CAFETERIA I

AUTOSERVEI, QUEDANT COM A SUPERMERCAT AMB APARCAMENT
Classificació de 
l’activitat: ANNEX III. 13.46 LLEI 20/2009

Antecedents:
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1. En data 6/04/2006, la JGL va atorgar la llicència d’activitat de degustació de pa, bar cafeteria i
autoservei, a la raó social Fragadis SL, per a un local situat al carrer Guifré núm. 34 d’Ulldecona,
classificada en l’annex III, epígraf 12.35b, 12,46 i 12.50 segons la Llei 3/98.

2.  En  data  25/02/2019  ha  entrat  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  prèvia  sol·licitant  la
MODIFICACIO ACTIVITAT DE DEGUSTACIO DE PA, BAR CAFETERIA I AUTOSERVEI, QUEDANT
COM A SUPERMERCAT AMB APARCAMENT al carrer GUIFRE, 36, 38 - AV. RAMON SALOMON,
32, 32 B,per part de la raó social FRAGADIS, S.L., acompanyada de la documentació següent:

– Instància genèrica de petició
– Projecte tècnic de canvi no substancial
– Certificat tècnic finalització

3. En data 15/03/2019 es va procedir a fer la proposta de resolució de l’expedient, la qual va ser
notificada a l’interessat en data 21/03/2019, atorgant-li un termino de 15 dies hàbils per formular les
al·legacions que estimés oportú. Ha transcorregut aquest termini, i no s’ha presentat cap al·legació a
la proposta formulada.

Fonaments:

1. La qualificació de l’activitat descrita al projecte tècnic i tramitada no és la correcta. Aquesta activitat
està composta de dues activitats: una de supermercat, i l’altra d’aparcament de vehicles.

L’activitat de supermercat  Aquesta activitat no està inclosa dins dels annexos de la Llei 16/2015 (del
21  de  juliol,  de  simplificació  de  l'activitat  de  l'Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs  de
Catalunya i d'impulsió de l'activitat econòmica, però d’acord amb la disposició addicional setena, en el
seu punt 3r,  esmenta que aquesta tipologia d’activitats han de presentar una comunicació prèvia,
tenint una incidència ambiental baixa.

L’activitat  d’aparcament  de  vehicles,  atès  que  la  seva  superfície  excedeix  els  500  m²,  es  troba
classificada  dintre  de  la  Llei  20/2009,  Llei  de  prevenció  i  control  ambiental  de  les  activitats,
classificada en l’annex III (comunicació prèvia ambiental), en l’epígraf 12.46 (Activitats de garatge o
aparcament de vehicles, amb una superfície superior a 500 m²), tenint una incidència ambiental baixa.

En aquest cas, per realitzar la classificació de l’activitat, s’escull la classificació més restrictiva, que
és la d’aparcament de vehicles, quedant l’activitat total classificada com Annex III de la Llei 20/2009.

2. L’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions
públiques, estableix que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol data,
manifestació o document que s’acompanyi o incorpori a una comunicació prèvia o la no presentació
davant l’Administració competent de la comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb
l’exercici del dret o l’activitat afectada des del moment en què es tingui constància d’aquests fets,
sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què hi hagués lloc.

3.  Aquesta  activitat,  segons  la  Llei  3/2010,  de  prevenció  i  seguretat  en  matèria  d'incendis  en
establiments, activitats, infraestructures i edificis, ha de tenir un control preventiu de l'Administració de
la Generalitat per estar dintre dels supòsits que esmenten l'annex 2 de l'esmentada llei. D'acord amb
aquesta llei, per tal de poder exercir aquesta activitat i conseqüentment, per poder fer la Comunicació
d'inici s'ha d'haver fet abans un acte de comprovació favorable (art. 25 L3/2010).

Per tant, per tal de poder fer la comunicació d'inici d'activitat, abans s'ha de procedir d'acord amb les
especificacions de la Llei  3/2010, de prevenció i  seguretat  en matèria d'incendis en establiments,
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activitats, infraestructures i edificis.

4. Obren en l'expedient els informes tècnic i jurídic.

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. No acceptar la comunicació prèvia de MODIFICACIO ACTIVITAT DE DEGUSTACIO DE PA, BAR
CAFETERIA I AUTOSERVEI, QUEDANT COM A SUPERMERCAT AMB APARCAMENT, que ha fet
la raó social FRAGADIS, S.L., pels següents motius:

• No s’ha  classificat  adequadament  aquesta  activitat,  ja  que  està  inclosa  dintre  de  la  Llei
20/2009, en l’epígraf 12.46.

• No s'ha procedit d'acord amb les especificacions de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat
en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

• No s’ha obtingut la Primera Ocupació de les obres realitzades en l’establiment, per la manca
de compliment d’alguna de les condicions fixades a les dues llicències urbanístiques objecte
de la petició de les obres.

• Per fer la comunicació, s’han d’utilitzar els models oficials de sol·licitud, que estan disponibles
a la pàgina web de l’Ajuntament d’Ulldecona.

2. Notificar a la persona interessada que no podrà exercir l'activitat que es proposava. L’article 69 de
la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  de  les  administracions  públiques,
estableix que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol data, manifestació
o  document  que  s’acompanyi  o  incorpori  a  una  comunicació  prèvia  o  la  no  presentació  davant
l’Administració competent de la comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici
del  dret  o  l’activitat  afectada des del  moment  en què  es tingui  constància  d’aquests  fets,  sense
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què hi hagués lloc.

3. Informar que  s'ha de procedir d'acord amb les especificacions de la Llei 3/2010, de prevenció i
seguretat  en matèria  d'incendis  en  establiments,  activitats,  infraestructures  i  edificis,  sol·licitant  a
l'Ajuntament l'informe de control preventiu i obtenir posteriorment l'acte de comprovació favorable de
l'activitat, abans de realitzar la comunicació d'inici d'activitat a l'Ajuntament.

COMUNICACIÓ TINENÇA ANIMALS. DENEGACIÓ.  

Sol·licitant: SALAS MARISCAL, ANGEL
Registre General: 1090 - 01/04/2019
Expedient: 2-37-19-8
Emplaçament: POL. 68, PARC. 124
Objecte: AUTORITZACIO PER TENIR 4 OVELLES

Antecedents:

1.  En data 01/04/2019 va  entrar  en aquest  Ajuntament  una comunicació  d’AUTORITZACIO PER
TENIR 4 OVELLES al POL. 68, PARC. 124, per part del Sr. SALAS MARISCAL, ANGEL. 

2. Els tècnics municipals han informat desfavorablement.
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3. La Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la dita llicència per delegació de
l’Alcaldessa de data 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. No acceptar la comunicació efectuada en data 01/04/2019 pel Sr. SALAS MARISCAL, ANGEL per
tenir 4 OVELLES al POL. 68, PARC. 124, pel següent motiu: l’any 2012 es va sol·licitar disposar de 8
cabres en el mateix emplaçament, actualment s’ha sol·licitat disposar 4 ovelles, fent un total de 12
animals, que supera el nombre màxim d’animals que es poden tenir en aquest tràmit que és de 10.

2.  Informar  a  l’interessat  que  no  podrà  disposar  dels  animals  sol·licitats,  ni  procedir  a  la  seva
inscripció de l’explotació d’autoconsum al Registre d’explotacions Ramaderes de Catalunya.

4.  DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 26  D’ABRIL DE 2019,  RELATIU A  
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU MENOR DEL SERVEI DE SOCORRISME A LA PISCINA  
MUNICIPAL D’ULLDECONA, PER A LA TEMPORADA D’ESTIU 2019.  

DECRET CONEGUT  :

«Assumpte: Adjudicació  del  contracte  administratiu  menor  del  servei  de  socorrisme  a  la
Piscina municipal d'Ulldecona, per a la temporada d'estiu 2019.

1. L’Ajuntament d’Ulldecona necessita contractar una empresa que presti el servei de socorrisme a la
Piscina  municipal,  per  a  la  temporada  2019,  atès  que  aquesta  actuació  és  necessària  per  al
compliment normatiu, i per donar resposta als riscs ocasionats per la prestació del servei de Piscina
municipal.

2.  Amb la finalitat de contractar aquests serveis de socorrisme, es va publicar l’anunci de licitació 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 són:

EMPRESA
PRESSUPOST

(PREU SENSE IVA + IVA = PREU TOTAL)
MEDITERRANIAN ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Y DEPORTE S.L
5.812,50 + 1.220,63 = 7.033,13 €

MBGRUP SERVICE MANAGEMENT SL 9.343,75 + 1962,19 = 11.305,94 €

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  Mediterranian Actividades
Turísticas y Deporte S.L, atès que l’oferta que ha presentat aquesta empresa, de 7.033,02€, 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:
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I. Avocar la competència delegada a la Junta de Govern Local per realitzar aquest acte.

II. Adjudicar a Mediterranian Actividades Turísticas y Deporte S.L, el contracte administratiu menor de
servei del servei de socorrisme a la Piscina municipal d'Ulldecona, per a la temporada d'estiu 2019,
de conformitat amb les característiques que figuren a l'oferta presentada per l'adjudicatari,  per un
import total de 7.033,02 euros (IVA inclòs), de conformitat amb el calendari previst per l'Ajuntament,
atès que és l'oferta econòmicament més avantatjosa per a l'Ajuntament.

III. Autoritzar la despesa, per import de  7.033,02 euros, que per a aquest Ajuntament representa la
contractació del servei  de socorrisme a la piscina municipal, per a la temporada d'estiu 2019, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 341.22799 del pressupost de despeses de l'Ajuntament en vigor.
IV. Notificar la present resolució a l’adjudicatari i publicar-la al perfil del contractant.
V. Designar com a persona responsable del contracte al Sr. Ivan Romeu Martínez, coordinador de
l’àrea d’esports.

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

5. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU MENOR D’OBRES DE “REPARACIÓ DE PART DEL CAMÍ  
DE LA BASSA DEL MONTSIÀ, D’ULLDECONA”.  

1. L’Ajuntament d’Ulldecona vol reparar part del camí de la bassa del Montsià, per a la seguretat dels
vehicles i assegurar que els propietaris de les finques rústiques puguin accedir a les seves propietats,
a més d’altres col·lectius que fan ús d’aquests camins.

2.  Amb la finalitat de contractar les obres contingudes en la memòria valorada d’aquest contracte, es
va publicar l’anunci de licitació a la plataforma de contractació de l’Ajuntament d’Ulldecona, perquè 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)
GEORALFACS ROAD, SL 5.785,12 + 1.214,88 = 7.000,00 €
CONSTRUCCIONS 3 G, SA (CONTREGISA) 6.409,40 + 1.345,97 = 7.755,37 €

Vist el que estableix 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 Georalfacs Road, SL, atès que
l’oferta que ha presentat l’empresa Georalfacs Road, SL, de  7.000,00 €, és la més avantatjosa per a
l’Ajuntament.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Adjudicar a Georalfacs Road, SL, el contracte administratiu d’obres de “reparació de part del camí
de la  bassa  del  Montsià,  d’Ulldecona”,  de  conformitat  amb les  característiques  que figuren  a la
memòria valorada aprovada per l'Ajuntament d'Ulldecona, i l'oferta presentada per l'adjudicatari, per
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un import total de 7.000,00 euros (IVA inclòs), atès que és l'oferta econòmicament més avantatjosa
per a l'Ajuntament.

II.  Autoritzar la despesa, per import de  7.000,00 euros, que per a aquest Ajuntament representa la
contractació del contracte administratiu menor d’obres de “reparació de part del camí de la bassa del
Montsià, d’Ulldecona, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 454.61900 del pressupost de despeses
de l'Ajuntament en vigor.

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

IV. Designar com a director de l'obra a l'arquitecte municipal, Ferran Bonanza Querol.

6. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU MENOR D’OBRES DE “REPARACIÓ DE PART DEL CAMÍ  
DE SANT JORDI O DE L’OLIVAR, D’ULLDECONA”.  

1. L’Ajuntament d’Ulldecona vol  reparar part del camí de Sant Jordi o de l’Olivar, per a la seguretat
dels vehicles i  assegurar  que els propietaris  de les finques rústiques puguin accedir  a les seves
propietats, a més d’altres col·lectius que fan ús d’aquests camins.

2.  Amb la finalitat de contractar les obres contingudes en la memòria valorada d’aquest contracte, es
va publicar l’anunci de licitació a la plataforma de contractació de l’Ajuntament d’Ulldecona, perquè 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)
GEORALFACS ROAD, SL 5.123,97 + 1.076,03 = 6.200,00 €
CONSTRUCCIONS 3 G, SA (CONTREGISA) 5.656,75 + 1.187,92 = 6.844,67 €

Vist el que estableix 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 Georalfacs Road, SL, atès que
l’oferta que ha presentat l’empresa Georalfacs Road, SL, de  6.200,00 €, és la més avantatjosa per a
l’Ajuntament.

Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l'atorgament de la dita llicència per delegació de
l'Alcaldessa de data 18 de juny de 2015;

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Adjudicar a Georalfacs Road, SL, el contracte administratiu d’obres de “reparació de part del camí
de Sant Jordi o de l’Olivar d’Ulldecona”, de conformitat amb les característiques que figuren a la
memòria valorada aprovada per l'Ajuntament d'Ulldecona, i l'oferta presentada per l'adjudicatari, per
un import total de 6.200,00 euros (IVA inclòs), atès que és l'oferta econòmicament més avantatjosa
per a l'Ajuntament.

II.  Autoritzar la despesa, per import de  6.200,00 euros, que per a aquest Ajuntament representa la
contractació del contracte administratiu menor d’obres de “reparació de part del camí de Sant Jordi o
de  l’Olivar,  d’Ulldecona,  amb  càrrec  a  l'aplicació  pressupostària  454.61900  del  pressupost  de
despeses de l'Ajuntament en vigor.

Expedient: 1-3-19-4 Pàg. 10/14



Junta Govern Local
any 2019

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

IV. Designar com a director de l'obra a l'arquitecte municipal, Ferran Bonanza Querol.

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: 901 - 12/03/2019
Expedient: 2-43-19-12
Emplaçament: GALICIA, 18
Superfície ocupada: 2,54 m2
Motiu de l'ocupació: OBERTURA  DE  RASA  PER  CONNEXIO  D'ESCOMESA  DE  GAS

NATURAL - REF. GDE12319030030
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: RASQUERA FIBLA, JOAN
Registre general: 1148 - 08/04/2019
Expedient: 2-43-19-16
Emplaçament: SANT CRISTOFOL, 1
Superfície ocupada: 5,00 m2
Durada de l'ocupació: 1 setmana
Motiu de l'ocupació: OCUPACIO VIA  PUBLICA PER MATERIALS DE CONSTRUCCIO EN 1

SETMANA I 5 M2
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.
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Només es permet l'obertura de rases entre dilluns i dijous, fins les 7 de la
tarda, de tal manera que no es poden obrir rases en cap cas en cap de
setmana.
Abans d'iniciar les obres s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el
dia d'inici de les obres i el nom i telèfon de la persona responsable de les
mateixes, per correu electrònic (stecnics@ulldecona.cat) o fax (977720622,
a l'atenció dels serveis tècnics), amb una antelació mínima de 48 hores al
seu inici.

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.

8. CONCESSIONS FUNERÀRIES  

ATORGAMENT DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS  

Vista la sol·licitud de concessió funerària formulada pel peticionari.

Atès que l'Ajuntament és competent per a la prestació del servei públic de cementiri (segons el que
disposa l'art. 25.2 j de la llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant
LRBRL),  i  l'art.  63.2  j  de la Llei  8/87,  de 15 d'abril,  municipal  i  de règim local  de Catalunya (en
endavant LMRLC), el qual té la naturalesa de necessari (segons l'art. 26.1 LRBRL).

Atès que el  bé té naturalesa demanial  (art.  79.3 LRBRL i  185.1 LMRLC) i  l'ús que es pretén té
caràcter de privatiu (art. 202.4 LMRLC) el títol que legitima l'ús és la concessió administrativa i la seva
transmissió se subjecta a autorització.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar la concessió sobre drets funeraris consistent en l'ocupació privativa de nínxol del cementiri
municipal que es detalla a continuació:

Titular: FFQ
Expedient: 1-13-19-1 (4)
Nínxol: 682-C; Ulldecona

Titular: FFQ
Expedient: 1-13-19-1 (5)
Nínxol: 683-C; Ulldecona

Expedient: 1-3-19-4 Pàg. 12/14



Junta Govern Local
any 2019

Titular: FFQ
Expedient: 1-13-19-1 (6)
Nínxol: 684-C; Ulldecona

2. La concessió queda subjecta al règim següent:

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

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

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

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

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

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

3. Aprovar les liquidacions en concepte de Taxa sobre concessions funeràries en la seva modalitat.

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: GJC
Emplaçament: c/ Sant Vicent, 34
Expedient: 1-13-19-5 (5)
Metres lineals: 5

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.
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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.

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  

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

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

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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

Sol·licitant: RQV
Emplaçament: c/ Sant Vicent, 7
Expedient: 1-13-19-6 (4)

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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