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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 8 DE NOVEMBRE DE 2019  

Presidenta:

Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP

Regidors:

Sra. Cati Brusca Campos SU-CP
Sra. Monica Fabra Miralles SU-CP
Sr. Albert Palacios Bernad SU-CP

Secretària:

Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Sr. Toni Pascual Doménech SU-CP

A Ulldecona, el dia vuit de novembre 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. Llicències d’ocupació de la via pública. 

5. Concessions funeràries.

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

7. Llicències d'ocupació temporal: Mercat municipal. 

8. Adhesió al contracte derivat 2015.05-D02 de l’acord marc de subministrament d’energia

elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català

pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, SAU.

Obert l'acte per la presidència, s'han adoptat els acords següents:
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  

S'aprova  l'acta  de  la  sessió  anterior,  celebrada  el  dia  4  d’octubre  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 17 de juny de 2019.

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: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.
Registre general: 1511 - 02/05/2019
Expedient: 2-33-19-41
Emplaçament: CAMI DE LA SEQUIA (POL. 66, PARC. 205) - POL. IND. VALLDEPINS
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO D'EQUIP DE TELECOMANDAMENT AL CENTRE DE 

TRANSFORMACIO  EXISTENT CT 53630

Nom: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.
Registre general: 1927 - 14/06/2019
Expedient: 2-33-19-47
Emplaçament: POL. 54, PARC. 139
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO INTERRUPTOR SECCIONADOR TELECOMANDAT. REF.

71316-MT

Nom: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.
Registre general: 2495 - 01/08/2019
Expedient: 2-33-19-52
Emplaçament: POL. 34, PARC. 338, 339
Obra a realitzar: ESTESA LINIA AERIA DE BT PER A NOU SUBMINISTRE. REF. 582941-

BT
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.
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.

Nom: GTB
Registre general: 2674 - 28/08/219
Expedient: 2-33-19-55
Emplaçament: O'CALLAGHAN, 14
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO D'AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC DE 3,9 Kwp
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.

Nom: LZ
Registre general: 2821 - 13/09/2019
Expedient: 2-33-19-59
Emplaçament: CAMI LA ROJA, 1 (MAJOR, 212), NAUS 1-2
Obra a realitzar: ADEQUACIO NAU EXISTENT PER A LOCAL COMERCIAL
Observacions: Condicionada a:

• Caldrà  finalitzar  les  obres  d’urbanització  per  tal  que  els  terrenys
assoleixin la condició de solar.

• No es podrà iniciar l’activitat a l’establiment fins que no es disposi de
la preceptiva llicència d’activitat per a l’ús que correspongui.

Nom: SOCIEDAD  DE  GESTION  DE  ACTIVOS  PROCEDENTES  DE  LA
REESTRUCTURACION BANCARIA, SA

Registre general: 2939 - 26/09/2019
Expedient: 2-33-19-61
Emplaçament: FELIP II, 3-5
Obra a realitzar: ENDERROC DE COBERT
Observacions: Condicions específiques de la llicència:

• El sol·licitant de la llicència haurà de presentar a l’ajuntament, en el
termini  d’un  mes  a  comptar  des  de  la  finalització  de  l’obra,  un
certificat  del  gestor  referent  en  referència  a  les  plaques  de
fibrociment amb amiant.

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: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.
Registre general: 2957 - 30/09/2019
Expedient: 2-33-19-62
Emplaçament: POL. 39, PARC. 8
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO DE NOVA LINIA SUBTERRANIA DE BT A 400 V DE LA

XARXA DEL CT XQ91. REF. 83692-BT
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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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.

Nom: MLCC
Registre general: 3070 - 08/10/2019
Expedient: 2-33-19-65
Emplaçament: POL. 1, PARC. 58
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA DE 105 M

Nom: MJFG
Registre general: 3208 - 16/10/2019
Expedient: 2-33-19-67
Emplaçament: SANTA TERESA, 12
Obra a realitzar: REHABILITACIO D'EDIFICI SENSE US
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: AFV
Registre general: 3342 - 21/10/2019
Expedient: 2-33-19-68
Emplaçament: PLAÇA SANT JOSEP, 9 - LA MILIANA
Obra a realitzar: SUBSTITUCIO D'ACABAT DE COBERTA
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: MRYR
Registre general: 3379 - 25/10/2019
Expedient: 2-33-19-69
Emplaçament: POL. 72, PARC. 538
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA METAL·LICA DE 16 M AMB UNA PORTA A

LA PROLONGACIO DEL CARRER VALLAS

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
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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.

ATORGAMENT DE LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ  

Vista la sol·licitud de llicència de primera ocupació formulada pel peticionari.

Atès l'informe tècnic que obra en l'expedient i posa de manifest que l'obra s'ha executat conforme la
llicència urbanística que es va atorgar.

Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa
de data 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar la llicència de primera ocupació que es detalla a continuació per als usos previstos en la
llicència urbanística que es va atorgar:

Nom: AQ
Registre general: 2516 - 02/08/2019
Expedient: 2-33-16-42 A
Emplaçament: TEROL, 8 - SANT JOAN DEL PAS
Obra realitzada: CANVI COBERTA AMBN AUGMENT DE PLANTA PER A GOLFES EN 

HABITATGE ENTRE MITGERES EXISTENT. LLICENCIA DE PRIMERA 
OCUPACIO
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3. LLICÈNCIES D’ACTIVITAT  

OBERTURA ESTABLIMENTS. EPAR. COMUNICACIÓ. CANVI TITULAR  

Sol·licitant: BRIE, AGUSTIN
Anterior titular: CASE RAMON, NÚRIA
Registre general: 3002 - 03/10/2019
Expedient: 2-37-09-3 A
Activitat: BAR RESTAURANT AMB TERRASSA
Emplaçament: POL. 67, PARC. 41 (CTRA. VINAROS, KM. 12)
Aforament total activitat: 82 persones
Aforament terrassa: INCLOSA LOCAL
Superfície màx. Terrassa: 6,20 M X 3,00 M
Classificació de l’activitat: LLICÈNCIA MUNICIPAL

ACTIVITAT RECREATIVA
RESTAURACIÓ
BAR RESTAURANT

Objecte: Canvi de titularitat

Antecedents

1. En data 8/05/2009 la Junta de Govern Local va atorgar la llicència ambiental per exercir l'activitat
de BAR RESTAURANT, situat al POL. 67, PARC. 41 (CTRA. VINAROS, KM. 12).

2. En data 14/07/2014 la Junta de Govern Local va acceptar la comunicació per incloure una terrassa
descoberta a l'activitat de BAR RESTAURANT, situat al POL. 67, PARC. 41 (CTRA. VINAROS, KM.
12).

3. En data 03/10/2019, amb el RGE núm. 3002, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per
tal que el Sr. BRIE, AGUSTIN figuri com a nou titular, sent el titular actual la Sra. CASE RAMON,
NÚRIA.

Fonaments.

1. En data 2/08/2009 va entrar en vigència la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa
dels  espectacles  i  les  activitats  recreatives,  que  la  classificava  com  a  llicència  municipal
d’establiments oberts al públic. Amb l’aprovació de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat  administrativa  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs  locals  de  Catalunya  i
d’impuls de l’activitat econòmica (LSA), aquesta activitat es classifica com a Comunicació prèvia per
l’esmentada Llei. Aquesta activitat es troba sota els preceptes de la Llei 16/2015 LSA, però no afecta
els requisits que s’han de complir per a la realització d’aquesta activitat, que continuen regulats en el
nostre cas per la normativa sectorial d’espectacles.

2. En data 11/08/2010 va entrar en vigència la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, la qual deroga la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'Administració ambiental.

3. En data 27/09/2010 va entrar en vigència el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, de la Llei 11/2009.

4. D'acord amb la nova reglamentació, aquesta activitat de bar amb un aforament de 82 persones, es
troba classificat com una activitat de restauració de caràcter ordinari en un establiment obert al públic
fix i una classificació d'aforament baix; el règim al qual pertany és el de comunicació prèvia.
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5. D'acord amb l'article 130 del Decret 112/2010, els establiments oberts al públic estan subjectes a
un control inicial en el període de posada en marxa de les instal·lacions a l'inici de l'activitat, i a un
control periòdic. Aquest control periòdic s'ha d'efectuar cada 4 anys, des de la data d'atorgament de la
llicència o des de la darrera acta de control.

6. Vista la sol·licitud formulada per BRIE, AGUSTIN, per procedir al canvi de titularitat de la llicència
d'activitat  de  BAR RESTAURANT  AMB  TERRASSA.  Atès  que  la  sol·licitud  gaudeix  de  tots  els
requisits per procedir al canvi de titularitat de conformitat amb l'art. 86 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

7. La Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la dita llicència per delegació de
l’Alcaldessa de data 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser el nou titular de la llicència el Sr. BRIE,
AGUSTIN.

2.  Informar  a  l'interessat  que  aquest  canvi  de  titularitat  de la  llicència  s'atorga  salvat  el  dret  de
propietat i sens perjudici de tercer. 

3.  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. La llicència va ser atorgada en data 14/07/2014, per tant el control s’havia
d'haver realitzat abans del 14/07/2018.

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.

4. Informar a l’interessat que els establiments comercials han de disposar els seus rètols almenys
amb la llengua catalana, segons la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

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 acomplir a l’Ordenança reguladora de l'ocupació de la via
pública amb taules i cadires per a terrasses. 

6. Notificar aquest acord al nou titular, el Sr. BRIE, AGUSTIN i l'anterior titular, la Sra. CASE RAMON,
NÚRIA.

OBERTURA ESTABLIMENTS. DENEGACIÓ COMUNICACIÓ PRÈVIA.  

Sol·licitant: FRAGADIS, S.L.
Registre General: 2634 - 21/08/2019
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Expedient: 2-37-04-36 B
Emplaçament: GUIFRE, 34-36, AV. RAMON SALOMON 32-32B
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:

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  21/08/2019  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, 34-36, AV. RAMON SALOMON 32-
32B,per part de la raó social FRAGADIS, S.L., acompanyada de la documentació següent:

– Projecte tècnic de canvi no substancial
– Certificat tècnic final
– Certificat tècnic compliment de la normativa

3.  En  data  18/09/2019  es  va  formula  la  proposta  de  resolució,  que  va  ser  notificada  en  data
23/09/2019. Durant el període d'al·legacions no se n’ha formulat cap.

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
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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,
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 17 de juny de 2019.

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 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.

• S’ha de realitzar la declaració responsable en salut alimentària en el mateix moment que es
realitzi la comunicació de l’activitat.

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.

4. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació de via pública presentada pel peticionari,

Atès el contingut de l'informe tècnic que obra en l'expedient,

Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa
de 17 de juny de 2019.
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La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar la llicència d’ocupació de la via pública que es detalla a continuació:

Sol·licitant: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.
Registre general: 2957 - 30/09/2019
Expedient: 2-43-19-52
Emplaçament: POL. 39, PARC. 8
Motiu de l'ocupació: OBERTURA  DE  RASA  PER  INSTAL·LACIO  DE  NOVA  LINIA

SUBTERRANIA DE BT A 400V DE LA XARXA DEL CT XQ91. REF. 83692-
BT

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.
Abans d'iniciar les obres s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el
dia d'inici de les obres i el nom i telèfon de la persona responsable de les
mateixes, per correu electrònic (stecnics@ulldecona.cat) o fax (977720622,
a l'atenció dels serveis tècnics), amb una antelació mínima de 48 hores al
seu inici.

2.  Informar  a  l’interessat  que  l’atorgament  de  dita  llicència  tan  sols  li  atribueix  una  condició  de
precarista, essencialment revocable per raons d’interès públic, en les termes de l’art. 57.2 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Patrimoni  de les entitats locals  de
Catalunya (endavant RPC).

I només legitima l’ocupació en l’emplaçament i per la superfície dalt referenciada.

3. Informar l’interessat que està obligat a deixar lliure el bé ocupat un cop conclogui l’ocupació. I que
està obligat a restaurar els danys que causi el bé i a respondre dels mateixos danys, en els termes
que estableix l’art. 175 RPC.

5. 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 17 de juny de 2019,

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
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1. Atorgar la concessió sobre drets funeraris consistent en l'ocupació privativa de nínxol del cementiri
municipal que es detalla a continuació:

Titular: Fundació Tutelar de les Terres de l'Ebre
Expedient: 1-13-19-1 (10)
Nínxol: 688-C; Ulldecona
Quota tributària: 600,00

2. La concessió queda subjecta al règim següent:

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

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

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

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

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

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

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

TRANSMISSIONS DE CONCESSIONS SOBRE DRETS FUNERARIS  

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

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 17 de juny de 2019,

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.
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Nou titular: RMFC
Expedient: 1-13-19-2 (34)
Anterior Titular: Amadeo Ferre Vericat
Nínxol: 238-B; Ulldecona

Nou titular: PTGR
Expedient: 1-13-19-2 (35)
Anterior Titular: José Guarch Gauxachs
Nínxol: 323-A; 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.

6. 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 17 de juny de 2019.

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: CGC
Emplaçament: c/ Entença, 43
Expedient: 1-13-19-5 (16)
Metres lineals: 3
Observacions: No precisa pintar la vorera del davant

Sol·licitant: JMM
Emplaçament: c/ Galicia, 24
Expedient: 1-13-19-5 (17)
Metres lineals: 3
Observacions: No precisa pintar la vorera del davant
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Sol·licitant: AEV
Emplaçament: c/ Castell, 3
Expedient: 1-13-19-5 (18)
Metres lineals: 3
Observacions: No precisa pintar la vorera del davant

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

2. Informar als interessats que l'atorgament de dites llicències tan sols els atribueix una condició de
precarista, essencialment revocable per raons d'interès públic, d'urbanització i d'ordenació del trànsit,
i sense dret a indemnització.

3.  Informar  als  interessats  que  estan  obligats  a  deixar  lliure  els  béns  ocupats  un  cop  conclogui
l'ocupació,  ja  sigui  per  la  revocació  o  baixa  de  la  llicència,  amb  l'obligació  de  complir  amb  les
condicions que preveu l'article 17 de l'ordenança municipal reguladora dels guals per entrada i sortida
de vehicles al terme municipal d'Ulldecona. I que estan obligats a restaurar els danys que causi els
béns i a respondre dels mateixos danys, en els termes que estableix l'art. 175 RPC.

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 LES LLICÈNCIES  

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 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Acceptar  les  renúncies  a  les  llicències  d’ocupació  del  domini  públic,  guals,  que  es  detallen  a
continuació:

Sol·licitant: MJCV
Emplaçament: C/ Maestrat, s/n
Expedient: 1-13-19-6 (8)

Sol·licitant: AEV
Emplaçament: C/ Roger de Llúria, 6
Expedient: 1-13-19-6 (9)
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Sol·licitant: TPB
Emplaçament: c/ Mar, 54
Expedient: 1-13-19-6 (10)

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

Sol·licitant: AEV
Emplaçament: c/ Castell, 5

En data 24 d’octubre de 2019, amb registre general d'entrada número 4315670005-1-2019-003369-1,
s'ha sol·licitat canvi de titularitat de la llicència de gual amb número 310, corresponent al c/ Castell, 5,
per tal que el Sr. AEV figuri com a nou titular.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda

1. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser el nou titular de la llicència el Sr. AEV.

2.  Informar  a  l'interessat  que  aquest  canvi  de titularitat  de  la  llicència  s'atorga  salvat  el  dret  de
propietat i sens perjudici de tercer. 

3. Comunicar aquest acord al Sr. JJCA com a anterior titular i al Sr. AEV, com a nou titular.

7. LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. PARADA INTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL.   
REVOCACIÓ DE LA LLICÈNCIA PER MANCA D'ASSISTÈNCIA  

Segons l'article 41 del Reglament del Mercat Municipal d'Ulldecona, diu que es considera falta molt
greu la no utilització del lloc, sense causa justificada, durant 8 dies consecutius, o 16 dies alterns en el
període d'un any.

Atès que la Sra. RCF compta amb més de 8 dies consecutius en faltes d'assistència sense causa
justificada, ni previ avis a l'Ajuntament.

Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa
de 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Revocar a la Sra. RCF la llicència municipal d'ocupació temporal del Mercat Municipal, per manca
d'assistència.

II. Notificar aquest acte a la interessada i a BASE Gestió d'Ingressos.
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8.  ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02  DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT  
D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL  
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU.  

ASSUMPTE:  D’ADHESIÓ  AL  CONTRACTE  DERIVAT  2015.05-D02  DE  L’ACORD  MARC  DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE
CATALUNYA  ADJUDICAT  PEL  CONSORCI  CATALÀ  PEL  DESENVOLUPAMENT  LOCAL  A
L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05.D01).

ANTECEDENTS
Primer.-  .  El  Consorci  Català  pel  desenvolupament  Local  (CCDL),  per  encàrrec  de  l’Associació
Catalana de Municipis (ACM),  va aprovar  en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 6
d’octubre de 2016,  i  prèvia  tramitació  del  corresponent  procediment  administratiu  a tal  efecte  de
conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats
en sessió de la  Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de
l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades
per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS
ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i
BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT,
procedint- se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27
d’octubre de 2016.

Segon.- Posteriorment  i  prèvia  tramitació  del  corresponent  procediment  administratiu  a  tal  efecte
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència
del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va
procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data
10  de  novembre  de  2016,  el  contracte  derivat  (Exp.  D01-2015.05)  de  l’Acord  marc  pel
subministrament  d’energia  elèctrica,  mitjançant  subhasta  electrònica,  a  l’empresa  ENDESA
ENERGIA, SAU d’acord amb el detall  de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del
present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del
que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles concordants
aplicables del  Text  Refós de la  Llei  de Contractes del  Sector  Públic  (TRLCSP),  com una de les
fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat
de realitzar una subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc. 

Tercer.- En  data  9  de  desembre  de  2016,  es  va  formalitzar,  entre  el  CCDL i  l’entitat  mercantil
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat
de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior. 

Quart.- En  data  9  de  març  de  2017  la  Comissió  executiva  del  CCDL,  prèvia  tramitació  del
corresponent procediment administratiu a tal efecte i  havent adoptat, el Comitè Executiu de l’ACM en
la  sessió  celebrada  el  dia  13  de  desembre  de  2016,  un  acord  pel  que  es  resolgué  acceptar
formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu favor, va acordar formalment la cessió
del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Expedient de contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació
subjectiva de l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de 2017
mitjançant la signatura del corresponent contracte.

Cinquè.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la pròrroga del
contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-
D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2018, en els mateixos termes i
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condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de
clàusules administratives, abans citat.

Sisè.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de Contractació de
l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona pròrroga del contracte de
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un
període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2019, en els mateixos termes i condicions
d’execució del contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules
administratives, abans citat. 

Setè.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, s’aprovà
l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de l’Acord marc pel subministrament
d’energia elèctrica.

En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01, ENDESA ENERGÍA
SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la tercera pròrroga del citat contracte.

En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga del contracte
derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp.  2015.05.D01)  adjudicat  i  subscrit  amb  l’empresa  ENDESA  ENERGÍA  SAU,  l’òrgan  de
contractació va acordar la finalització del procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte
derivat, a l’haver manifestat l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga.

Vuitè.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió executiva del
CCDL acordà  l’inici  de  l’expedient  de contractació  per  l’adjudicació  del  contracte  derivat  D02 de
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Expedient núm. 2015.05.D02).

En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va convocar la licitació
del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica, amb l’aprovació
dels plecs corresponents.

Novè.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la seu del
CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del contracte derivat.
10.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del contracte derivat
D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU.

Desè.- L’Ajuntament  d’Ulldecona,  des  del  15  d’abril  de  2013  està  adherit  al  contracte  marc  de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, que promou
l’ACM.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord
de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de
l’entitat,  que regeixen  l’Acord marc pel  subministrament  d’energia  elèctrica,  amb destinació  a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).

Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència del
CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil  de contactant de l’entitat que regeixen el
contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01).
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Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del  sector  públic,  en especial  articles 198 en relació  al  156 respecte a  l’adjudicació  i
formalització  de  contractes  derivats  en  un  Acord  marc  i  23.2  respecte  al  règim  de  vigència  i
pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable. 

Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de
règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals.

Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.- L’adhesió  al  contracte  derivat  (Exp.  2015.05  D02)  de  l’Acord  marc  de  subministrament
d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada inicial de
dotze mesos, a partir de l'1 de gener de 2020, període que es podrà prorrogar excepcionalment per
nou mesos més. 

Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes

Preus terme d’energia:
 
Lot 1 Baixa Tensió (BT):

Baixa tensió: Tarifa/període Preu €/MWh

Sublot BT1 2.0A 129,275

Sublot BT2 2.0DHAP1 153,682

Sublot BT3 2.0DHAP2 74,015

Sublot BT4 2.0DHSP1 152,397

Sublot BT5 2.0DHSP2 81,426

Sublot BT6 2.0DHSP3 69,899

Sublot BT7 2.1A 145,415

Sublot BT8 2.1DHAP1 167,407

Sublot BT9 2.1DHAP2 89,37

Sublot BT10 2.1DHSP1 167,865

Sublot BT11 2.1DHSP2 97,008

Sublot BT12 2.1DHSP3 82,541

Sublot BT13 3.0AP1 114,198

Sublot BT14 3.0AP2 100,212

Sublot BT15 3.0AP3 72,623

Lot 2 Alta Tensió (AT): 

Alta tensió: Tarifa/període Preu €/MWh

Sublot AT1 3.1AP1 98,851

Sublot AT2 3.1AP2 91,014

Sublot AT3 3.1AP3 72,865
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Sublot AT4 6.1AP1 114,934

Sublot AT5 6.1AP2 97,737

Sublot AT6 6.1AP3 90,992

Sublot AT7 6.1AP4 81,417

Sublot AT8 6.1AP5 74,936

Sublot AT9 6.1AP6 65,815

Els preus del  contracte seran actualitzats,  d’acord amb el  què preveu la clàusula 23 del  Plec de
clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D02).

Preus del terme de potència:

Lot 1 Baixa Tensió (BT): 

Baixa tensió €/kW i any

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A 38,043426

2.0 DHA 38,043426

2.0 DHS 38,043426

2.1 A 44,444710

2.1 DHA 44,444710

2.1 DHS 44,444710

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555

Lot 2 Alta Tensió (AT): 

Alta tensió €/kW i any

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014, de 31 de gener
(BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm.
28, d’1 de febrer de 2014). 

Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del contracte
derivat  de l’Acord  marc  de  subministrament  d’energia  elèctrica  (Avinguda Vilanova,  2-10,  08018,
Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment per e-notum al
NIF  G66436064  i  el  correu  electrònic  centraldecompres@acm.cat  o  per  correu  postal  al  carrer
València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).
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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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