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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE  
GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA  

EL DIA 14 DE FEBRER DE 2020  

Presidenta:

Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP

Regidors:

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

Secretària:

Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Cap

A Ulldecona, el dia catorze de febrer de dos mil vint.

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. Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  del  Montsià  i  els
Ajuntaments  de  la  comarca  per  a  la  realització  d'actuacions  de  foment  de  l'ocupació
mitjançant el programa treball i formació 2019.

5. Aprovació  de  l’addenda econòmica  per  a  l’any  2019 del  conveni  marc  entre  el  Consell
Comarcal  del  Montsià  i  l’Ajuntament  d’Ulldecona en  matèria  de  Serveis  Socials  i  altres
programes relatius al benestar social

6. Aprovació del conveni de simplificació de tràmits entre l’Ajuntament d’Ulldecona i l’empresa
Nedgia Catalunya, SA, en relació a les obres i instal·lacions que s’executen a la via pública.

7. Donació de compte de l’informe de l’arquitecte municipal de data 9 de gener de 2020, en
relació amb l’actualització avaluació preliminar de risc d’inundació, presentat per l’Agència
Catalana de l’Aigua.
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8. Donació de compte de l’informe de l’arquitecte municipal de data 10 de febrer de 2020, en
relació amb la revisió i actualització dels mapes de perillositat i risc de la conca de l’Ebre,
presentat per la Confederació Hidrogràfica Ebre.

9. Llicències d’ocupació de la via publica.

10. Concessions funeràries.

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

12. Llicències d'ocupació temporal: Mercat municipal. 

13. Llicències de taxi. Transmissió de llicència

14. Aprovació inicial del projecte executiu millora eficiència energètica de la «Casa de Cultura
d’Ulldecona»

15. Aprovació de l’oferta d’ocupació pública de personal al servei  d’aquest Ajuntament per a
l’any 2020

16. Aprovació  de  les  bases  específiques  reguladores  del  procediment  selectiu  per  a  la
cobertura,  mitjançant  el  sistema de concurs oposició  lliure,  de tres places d'agent  de la
Policia Local de l'Ajuntament d'Ulldecona, en règim de personal funcionari, i per a la creació
d'una  borsa  de  treball  per  a  cobrir  possibles  vacants  en  el  cos  de  la  policia  local,  i
convocatòria del procediment selectiu.

17. Aprovació  de  les  bases  específiques  reguladores  del  procediment  selectiu  per  a  la
cobertura, mitjançant el sistema de concurs de mobilitat horitzontal, d’una plaça d’agent de
la policia local de l’Ajuntament d’Ulldecona, en règim de personal funcionari, i convocatòria
del procediment selectiu.

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

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  

S'aprova l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 13 de desembre 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.
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Nom: JST
Registre general: 3668 - 26/11/2019
Expedient: 2-33-19-79
Emplaçament: RAMON SALOMON, 2, BAIXOS
Obra a realitzar: REFORMA  DE  LOCAL  PER  IMPLANTAR  UN  ESTABLIMENT  DE

MENJARS

Nom: MAR
Registre general: 3689 - 29/11/2019
Expedient: 2-33-19-81
Emplaçament: POL. 61, PARC. 315, 316, 317, 326, 327
Obra a realitzar: CONSTRUCIO  DE  TANCA  PERIMETRAL  A  LA  FINCA  AMB  TELA

METAL·LICA DE 748 M
Observacions: Condicionada a:

• La tanca haurà de ser del tipus cinegètic. És a dir, hauran de ser
permeables per  a petits  mamífers,  pel  que entre  pal  i  pal  caldrà
deixar un pas arran de terra de 10x10 cm. com a mínim.

• No  es  permet  la  utilització  de  fil  espinós  com  a  elements
complementaris o de suport de la tanca.

• Caldrà garantir la correcta compatibilitat de les obres amb el medi
on s’insereix i en efecte, amb els valors naturals presents, s’haurà
de respectar  al  màxim la  vegetació  natural  de la  zona,  així  com
gestionar correctament els residus d’obra d’acord amb la normativa
vigent.

• Caldrà situar la tanca a una distància mín. d’un metre respecte al
camí.

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: AAKL
Registre general: 3752 - 04/12/2019
Expedient: 2-33-19-83
Emplaçament: ENCOMANDA, 8-10
Obra a realitzar: CANVI DE COBERTA I LEGALITZACIO DE LES OBRES EXECUTADES
Observacions: Condicionada a:

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: VIALS I ASFALTATS INDEPENDENTS 1714, SL
Registre general: 3962 - 19/12/2019
Expedient: 2-33-19-84
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Emplaçament: POL. 76, PARC. 81, 82
Obra a realitzar: ESTESA I PERFILAT SUPERFICIAL D'ANIVELLAMENT D'ERES A LES

FINQUES
Observacions: Condicionada a:

• Caldrà respectar les condicions del paisatge rural,  geomorfologia,
ecologia, etc.

• No es permet el desviament, disminució o pol·lució de les aigües
superficials o subterrànies.

     Nom: INPORBA 2009, SL
Registre general: 73 - 14/01/2020
Expedient: 2-33-20-1
Emplaçament: POL. 80, PARC. 154
Obra a realitzar: CANVIAR LA COBERTA DE LA NAU M3
Observacions: Condicionada a que caldrà 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: VCF
Registre general: 189 - 17/01/2020
Expedient: 2-33-20-3
Emplaçament: TINENT FERRE, 19
Obra a realitzar: OBRES DE MANTENIMENT
Observacions: Condicionada a:

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: UTE ICS MOVIUS URBASER ENVIRONMENT SAS
Registre general: 317 - 21/01/2020
Expedient: 2-33-20-5
Emplaçament: MONTSERRAT ROIG, 2
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO  EQUIP DE CARREGA VEHICLES ELECTRICS  DELS

SERVEIS MEDICS

Nom: GAN
Registre general: 364 - 28/01/2020
Expedient: 2-33-20-7
Emplaçament: JACINT VERDAGUER, 11
Obra a realitzar: REHABILITACIO DE FAÇANA AMB AMPLIACIO DE LA PORTA
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     Nom: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.
Registre general: 416 - 05/02/2020
Expedient: 2-33-20-8
Emplaçament: CARRER MAJOR. FASE II
Obra a realitzar: NOVA LINIA AERIA I SUBTERRANIA DE BT A 400 V DE LA XARXA  DEL

CT XQ781 Q.1 S.1, S.3 PER VARIANT DE LINIA AL CARRER MAJOR.
REF. 113848-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.
Només es permet l'obertura de rases entre dilluns i dijous, fins a les 7 de
la tarda, de tal manera que no es poden obrir rases en cap cas en cap de
setmana.
Abans d'iniciar les obres s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament
el dia d'inici de les obres i el nom i telèfon de la persona responsable de
les  mateixes,  per  correu  electrònic  (stecnics@ulldecona.cat)  o  fax
(977720622, a l'atenció dels serveis tècnics), amb una antelació mínima
de 48 hores al seu inici.

2. 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.
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LLICÈNCIA URBANÍSTICA. RENÚNCIA  

Nom: ACB
Registre general: 2675 - 29/08/2019
Expedient: 2-33-17-88 A
Emplaçament: POL. 5, PARC. 225, 245
Obra a realitzar: RENUNCIA LLICENCIA CONSTRUCCIO DE TANCA PERIMETRAL DE

190 M I 60 M

En data 29 d’agost de 2019, el Sr. ACB va sol·licitar la renúncia a la llicència  atorgada per la Junta de
Govern Local, de data 15/12/2017, per construcció d’una tanca perimetral de 190 m i 60 m, a les
parcel·les 225 i 245 del polígon 5 del terme municipal d’Ulldecona.

En data 4 d’octubre de 2019, la Junta de Govern local va acordar no acceptar la renúncia a la llicència
urbanística dalt referenciada, atès que les obres que es van sol·licitar en data 1/12/2017 i atorgades
per la Junta de Govern Local de data 15/12/2017 es considerava que havien estat executades.

En data 21 d’octubre de 2019, el Sr. ACB presenta recurs de reposició contra l’acord de la Junta de
Govern Local de 4 d’octubre de 2019 de no acceptació de la renúncia, en el qual al·lega:

«Demanàrem el permís per construir una valla on ja n’havia una de movil, després de passar el temps
i  no haver-la  construït,  demanem la  seva  revisió,  perquè es pugui  retornar  la  fiança  i  import  de
construcció».

En data 3 de desembre de 2019, el guarda de camp de l’Ajuntament d’Ulldecona emet el seu informe
en el qual fa constar que en la finca en qüestió hi ha una tanca, però que no és de nova construcció
sinó que ja té més de 7 anys. 

Atès que la renúncia al dret és legítima de conformitat  amb l’art. 94 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, ha de ser acceptada sense cap
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 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Estimar el recurs de reposició presentat pel Sr. ACB contra l’acord de la Junta de Govern Local de
4 d’octubre de 2019 de no acceptació de la renúncia.

2. Acceptar la renúncia a la llicència urbanística dalt referenciada i procedir a les devolucions d'ICIO
i fiances pertinents, si s'escau.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. PRÒRROGA DE LLICÈNCIA  

Vistes les sol·licituds formulades de pròrroga de la llicència urbanística atorgada  per la Junta de
Govern Local.

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 17 de juny de 2019;

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Prorrogar la llicència urbanística per la meitat del termini en què fou concedida la primera.

2.  Informar  als  interessats  que havent  transcorregut  el  termini  de pròrroga,  procedirà  declarar  la
caducitat de la mateixa.

Nom AS
Registre general: 8 - 03/01/2020
Expedient: 2-33-17-1 A
Emplaçament: ALMOGAVERS, 5
Obra a realitzar: DISTRIBUCIO  HABITATGE  UNIFAMILIAR  ENTRE  MITGERES.

PRORROGA LLICENCIA

Nom SAN ALFONSO, COOP. V.
Registre general: 188 - 17/01/2020
Expedient: 2-33-17-38 A
Emplaçament: PARIS, PI-1 - POL. IND. VALLDEPINS
Obra a realitzar: AMPLIACIO  DE  NAUS  INDUSTRIALS  PER  A  CENTRAL

HORTOFRUTICOLA. PRORROGA LLICENCIA

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. LLICÈNCIA DE PARCEL.LACIÓ URBANÍSTICA  

Nom: JRM
Registre general: 190 - 17/01/2020
Expedient: 2-33-20-2
Emplaçament: AV. RAMON SALOMON, 17
Obra a realitzar: PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA. DIVISIÓ HORITZONTAL

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 17 de juny de 2019;

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Atorgar a JRM 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.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. PRIMERA OCUPACIÓ  

Nom: MICT
Registre general: 3767 - 05/12/2019
Expedient: 2-33-17-50 A
Emplaçament: O'CALLAGHAN, 1
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Obra realitzada:        CONSTRUCCIO HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT - 

Vista la comunicació de primera ocupació dalt referenciada;

Atès l'informe tècnic que obra a l'expedient i posa de manifest que les obres s'han 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:

Acceptar la comunicació de primera ocupació de la Sra. MICT en relació la finca emplaçada al carrer
O'CALLAGHAN, 1 per als usos previstos en la llicència urbanística que es va atorgar.

3. LLICÈNCIES D’ACTIVITAT  

OBERTURA ESTABLIMENTS. DECLARACIÓ RESPONSABLE. ASSABENTAT.  

Sol·licitant: ADCOCK HOWSE, DUNJA JANE
Registre General: 347 - 26/01/2020
Expedient: 2-37-20-2
Emplaçament: JACINT VERDAGUER, 15
Activitat: ACADEMIA D'ARTS ESCENIQUES
Classificació de l’activitat: DECLARACIÓ RESPONSABLE

Antecedents:

1. En data 26/01/2020 va entrar en aquest Ajuntament una declaració responsable d'inici de l'activitat
d’ACADEMIA D'ARTS  ESCENIQUES al  carrer  JACINT  VERDAGUER,  15,  acompanyada  de  la
documentació exigida per la normativa vigent, per part de la Sra. ADCOCK HOWSE, DUNJA JANE. 

2. La documentació aportada s'ajusta els 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 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1.  Donar-se  per  assabentada  aquesta  Junta  que  amb  efectes  des  del  dia  26/01/2020 a  la  Sra.
ADCOCK  HOWSE,  DUNJA JANE inicia  l'activitat  d’ACADEMIA D'ARTS  ESCENIQUES al  carrer
JACINT VERDAGUER, 15, 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.
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COMUNICACIÓ TINENÇA ANIMALS  

Sol·licitant: SALAS MARISCAL, ANGEL
Registre General: 3690 - 29/11/2019
Expedient: 2-37-12-8 A
Emplaçament: POL. 68, PARC. 124
Objecte: TINENÇA DE 5 CABRES I 5 OVELLES

Antecedents:

1 En data 16/04/2012 es va acceptar la comunicació per tindre 8 cabres d’autoconsum al POL. 68,
PARC. 124, sol·licitades pel Sr. SALAS MARISCAL, ANGEL.

2. En data 29/11/2019 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació de TINENÇA DE 5 CABRES I
5 OVELLES al  POL. 68, PARC. 124, per part del Sr. SALAS MARISCAL, ANGEL, esmentant que els
altres animals no els tindrà.

2. Els tècnics municipals han informat favorablement.

3.  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.  Deixar  sense  efectes  la  comunicació  efectuada  en  data  29/03/2012  per  tindre  8  cabres
d’autoconsum al POL. 68, PARC. 124, que va ser acceptada per la JGL de data 16/04/2012.

2. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia  29/11/2019 el Sr.  SALAS
MARISCAL, ANGEL comunica la  TINENÇA DE 5 CABRES I 5 OVELLES al  POL. 68, PARC. 124,
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.

3. Informar a l'interessat que s'ha de donar compliment a l'Ordenança Municipal sobre la tinença,
comerç i recollida d'animals de companyia, i reguladora del cens municipal d'animals domèstics.

4. Informar a l’interessat de l’obligació d’inscriure les explotacions avícoles d’autoconsum al Registre
d’explotacions Ramaderes de Catalunya.

4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I ELS  
AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
MITJANÇANT EL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2019.  

Atès que el Consell Comarcal del Montsià, d’acord amb Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre i la
Resolució TSF/2232/2019, d'1 d'agost, 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 d’ ajuts, 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
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ciutadania (RGC). Es consideren també persones destinatàries d’aquesta línia, aquelles que
hagin sol·licitat la prestació de la renda garantida de ciutadania en els sis mesos anteriors a la
publicació de la Resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost.

• Línia DONA: dones en situació d’atur. Podran participar les dones que es trobin en una de les
situacions següents:

a.  Dones  en  situació  d’atur  inscrites  com  a  demandants  d’ocupació  no  ocupades
(DONO), víctimes de violència de gènere.
b. Dones en risc de caure en situació d’atur de molt  llarga durada (mínim 12  mesos
durant  els  24  mesos  anteriors  a  la  data  de  la  corresponent  oferta  d’ocupació)  no
perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’ajuts, preferentment més grans
de 52 anys.

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 
DONA

12 
TOTAL 

La Sénia 1 1 1 3

Santa Bàrbara 1 1 1 3

Ulldecona 2 1 1 4

Masdenverge 2 2

St Jaume E 1 1 2

SCRàpita 2 2 1 5

Alcanar 3 1 1 5

Freginals 1 1

La Galera 1 1

Godall 1 1

Mas de B 1 1

12 5 6 5 28

Durada 6 mesos Durada 12 mesos Total

PANP 12 5 17

PRGC 6 0 6

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.
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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 26 de juny
de 2019. 

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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 per a tota actuació necessària en vista a l’efectivitat del present acord, i en
concret, per a la signatura del conveni aprovat.

III.  Difondre el contingut d’aquests acords en compliment del principi de transparència, mitjançant la
seva publicació actualitzada i permanent en la Seu Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast
del què disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon
Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern
de Catalunya.

IV. Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat,
acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres mesos següents a aquesta, en els
termes i als efectes previstos a la Resolució de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de
juliol de 2017.

5.   APROVACIÓ DE L’ADDENDA ECONÒMICA PER A L’ANY 2019 DEL CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL  
COMARCAL DEL MONTSIÀ I L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES  
PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL  

El  dia  22  d’octubre  de  2018  es  va  signar  l’addenda  al  contracte  programa  2016-2019  per  a  la
coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el
Consell Comarcal del Montsià, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar
social i polítiques d'igualtat, per als exercicis 2018 i 2019.

En la clàusula segona i tercera de l’addenda al contracte programa 2016-2019 es detallen els serveis i
programes inclosos per als exercicis 2019 i les obligacions econòmiques.

Atès que, d'acord amb les clàusules segona i quarta de l'esmentat conveni marc s'han detallat els
serveis i les aportacions econòmiques corresponents al període de 2019 per les prestacions de la
xarxa de serveis socials d'atenció pública.

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 26 de juny
de 2019. 

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
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I.  Aprovar  l'addenda econòmica  per  a l'any 2019 al  conveni  marc entre  el  Consell  Comarcal  del
Montsià  i  l’Ajuntament  d’Ulldecona,  en  matèria  de  serveis  socials  i  altres  programes  relatius  al
benestar  social,  en els  termes que figuren  en el  conveni  i  els  annexos al  mateix,  condicionat  a
l’habilitació  de  crèdit  adequat  i  suficient  al  pressupost  de  despeses  mitjançant  la  corresponent
modificació de crèdit.

II. Facultar l’Alcaldessa per a tota actuació necessària en vista a l’efectivitat del present acord, i en
concret, per a la signatura del conveni aprovat.

III.  Difondre el contingut d’aquests acords en compliment del principi de transparència, mitjançant la
seva publicació actualitzada i permanent en la Seu Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast
del què disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon
Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern
de Catalunya.

IV. Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat,
acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres mesos següents a aquesta, en els
termes i als efectes previstos a la Resolució de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de
juliol de 2017.

6.    APROVACIÓ DEL CONVENI DE SIMPLIFICACIÓ DE TRÀMITS ENTRE L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA I  
L’EMPRESA NEDGIA CATALUNYA, SA, EN RELACIÓ A LES OBRES I INSTAL·LACIONS QUE S’EXECUTEN A  
LA VIA PÚBLICA.  

Atès que és habitual que les companyies subministradores de serveis facin actuacions a la via pública
amb la qual cosa han de dipositar una fiança per cada llicència d'obres.

Atès que és voluntat establir les condicions i mecanisme per a agilitzar el procés de concessió de
llicències.

Atès  que  ambdues  parts  es  reconeixen  suficient  capacitat  legal  per  obligar-se  en  el  conveni  a
l’empara del que disposa l’article 86 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i l’article 47 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre del règim jurídic
del sector públic.

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 26 de juny
de 2019. 

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Aprovar el conveni de simplificació de tràmits entre l’Ajuntament d’Ulldecona i l’empresa Nedgia
Catalunya, SA, en relació a les obres i instal·lacions que s’executen a la via pública, en els termes
que figura incorporat en l’expedient administratiu.

II. Facultar l’Alcaldessa per a tota actuació necessària en vista a l’efectivitat del present acord, i en
concret, per a la signatura del conveni aprovat.

III.  Difondre el contingut d’aquests acords en compliment del principi de transparència, mitjançant la
seva publicació actualitzada i permanent en la Seu Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast
del què disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon
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Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern
de Catalunya.

IV. Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat,
acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres mesos següents a aquesta, en els
termes i als efectes previstos a la Resolució de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de
juliol de 2017.

7. DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE L’ARQUITECTE MUNICIPAL DE DATA 9 DE GENER DE 2020, EN  
RELACIÓ AMB L’ACTUALITZACIÓ AVALUACIÓ PRELIMINAR DE RISC D’INUNDACIÓ,  PRESENTAT PER  
L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA  

S’ha donat compte de l’informe de l’arquitecte municipal de data 9 de gener de 2020, en relació amb
l’actualització avaluació preliminar de risc d’inundació, presentat per l’Agència Catalana de l’Aigua.

8. DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE L’ARQUITECTE MUNICIPAL DE DATA 10 DE FEBRER DE 2020,  
EN RELACIÓ AMB LA REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DELS MAPES DE PERILLOSITAT I RISC DE LA CONCA DE  
L’EBRE, PRESENTAT PER LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA EBRE  

S’ha donat compte de l’informe de l’arquitecte municipal de data 10 de febrer de 2020, en relació amb
la  revisió  i  actualització  dels  mapes de  perillositat  i  risc  de  la  conca  de  l’Ebre,  presentat  per  la
Confederació Hidrogràfica Ebre.

9.  LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  

Sol·licitant: UTE ICS MOVIUS URBASER ENVIRONMENT SAS
Registre general: 317 - 21/01/2020
Expedient: 2-43-20-4
Emplaçament: MONTSERRAT ROIG, 2
Superfície ocupada: 0,28 m2
Motiu de l'ocupació: OBERTURA DE RASA EN VIA PUBLICA PER INSTAL·LACIO EQUIP DE

CARREGA VEHICLES ELECTRICS DELS SERVEIS MEDICS

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació de via pública dalt referenciada,

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.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1.  Atorgar  a   UTE ICS  MOVIUS  URBASER ENVIRONMENT SAS la  llicència  dalt  referenciada,
condicionada a la restitució dels paviments a l’estat original anterior a l’execució de les obres i, a
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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 les 7 de la tarda, de tal manera que no
es poden obrir rases en cap cas en cap de setmana.

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

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

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

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

10. 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:

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

Titular: LLC
Expedient: 1-13-19-1 (11)
Nínxol: 689-C; Ulldecona
Subjecte passiu: Santa Lucia, SA
Quota tributària: 600,00

2. La concessió queda subjecta al règim següent:
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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.

Nou titular: JFL
Expedient: 1-13-19-2 (43)
Anterior Titular: TLF
Nínxol: 316-A; Ulldecona

Nou titular: JFL
Expedient: 1-13-19-2 (44)
Anterior Titular: JLM
Nínxol: 58-A; Sant Joan del Pas
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Nou titular: JFL
Expedient: 1-13-19-2 (45)
Anterior Titular: JLM
Nínxol: 59-A;Sant Joan del Pas

Nou titular: JFL
Expedient: 1-13-19-2 (46)
Anterior Titular: JLM
Nínxol: 60-A;Sant Joan del Pas

Nou titular: MCTS
Expedient: 1-13-20-2 (1)
Anterior Titular: BTD
Nínxol: 486-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 17 de juny de 2019,

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: MAMB
Expedient: 1-13-20-4 (1)
Nínxol: 265-A; Ulldecona

Titular: EVS
Expedient: 1-13-20-4 (2)
Nínxol: 357-A; Ulldecona
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Titular: STB
Expedient: 1-13-20-4 (3)
Nínxol: 577-C; Ulldecona

11. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC: GUALS  

ATORGAMENT DE LLICÈNCIA  

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

Vists 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: JVM
Emplaçament: c/ Guifré, 38
Expedient: 1-13-19-5 (20)
Metres lineals: 4

Sol·licitant: Germans Melero Palacios, SLL
Emplaçament: c/ Entença, 32 (Cantonada)
Expedient: 1-13-20-5 (1)
Metres lineals: 15
Horari: de 8.00 a 20.00 hores
Observacions:  càrrega i descàrrega

Sol·licitant: GRG
Emplaçament: Av. Ramón Salomón, 30
Expedient: 1-13-20-5 (2)
Metres lineals: 3

Sol·licitant: MJPR
Emplaçament: c/Pare Palau, 6
Expedient: 1-13-20-5 (3)
Metres lineals: 10

Advertir a l’usuari que enlloc de pintar la vorera haurà 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  a  l'interessat  que  l'atorgament  de  dita  llicència  tan  sols  li  atribueix  una  condició  de
precarista, essencialment revocable per raons d'interès públic, d'urbanització i d'ordenació del trànsit, i
sense dret a indemnització.
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3. Informar l'interessat que està obligat a deixar lliure el bé ocupat 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 està obligat a restaurar els danys que causi el bé i a respondre dels
mateixos danys, en els termes que estableix l'art. 175 RPC.

4.  La  llicència  de  gual  comporta  automàticament  la  llicència  d'obres  en  els  casos  en  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 la llicència d'ocupació del domini públic per a gual  formulades pel
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 la renúncia a la llicència d’ocupació del domini públic, guals, que es detalla a continuació:

Sol·licitant: Nofre, SA
Emplaçament: c/ Entença, 43
Expedient: 1-13-19-6 (12)

Sol·licitant: RAU
Emplaçament: c/ Mestre Guarch, 12
Expedient: 1-13-20-6 (1)

REVOCACIÓ DE LA LLICÈNCIA PER MANCA DE PAGAMENT  

Atès que l'article 7.7 de l'Ordenança municipal reguladora dels guals per entrada i sortida de vehicles
al  terme  municipal  d'Ulldecona,  disposa  que  el  titular  del  gual  està  obligat  a  abonar  les  taxes
municipals previstes a les ordenances fiscals.

Atès que segons l'article 13.f) de la mateixa ordenança municipal, els guals perdran els seus efectes
en el supòsit de manca de pagament de la taxa establerta en la corresponent ordenança fiscal, en els
terminis establerts en aquesta.

Atès que el titular adeuda a l'Ajuntament els imports d'aquesta taxa de diverses anualitats, i no ha
procedit a domiciliar el pagament dels rebuts.
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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 als titulars referenciats la llicència municipal d'ocupació del domini públic, guals, per falta
de pagament de la corresponent taxa municipal.

II.  Requerir  a  les  persones  interessades  per  tal  que  a  partir  de  la  notificació  d'aquest  acord
procedeixen a esborrar la línia groga existent mitjançant una línia grisa pintada per sobre i retirar la
placa de gual per entregar-la a l'Ajuntament, advertint-la que, en cas que no s'atengui el requeriment,
es procedirà a pintar la línia grisa per part de l'Ajuntament i a càrrec dels interessats.

III. Notificar aquest acte als interessats i a BASE Gestió d'Ingressos.

Sol·licitant: Hereus de MMM
Emplaçament: c/Aragó, 46
Expedient: 1-13-20-6 (2)

Sol·licitant: JJNM
Emplaçament: c/Calvari, 63
Expedient: 1-13-20-6 (3)

Sol·licitant: Hereus de EFP
Emplaçament: c/Comerç, 6
Expedient: 1-13-20-6 (4)

Sol·licitant: XFM
Emplaçament: c/Carles Valmaña, s/n
Expedient: 1-13-20-6 (5)

Sol·licitant: JJL
Emplaçament: c/Cardenal Gomà, 19
Expedient: 1-13-20-6 (6)

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

Sol·licitant: Comunitat de Propietaris parking Vidal i Barraquer
Emplaçament: c/ Vidal i Barraquer, 2

En data 23 de desembre de 2019, amb registre general d'entrada número 3986, s'ha sol·licitat canvi
de titularitat de la llicència de gual amb número 120, corresponent al  c/ Vidal i Barraquer, 2, per tal
que la Comunitat de Propietaris parking Vidal i Barraquer 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 la 
Comunitat de Propietaris parking Vidal i Barraquer.

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. 
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3. Comunicar aquest acord a l’empresa Construccions Pabel, SL com a anterior titular i a la Comunitat
de Propietaris parking Vidal i Barraquer, com a nou titular.

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. RESERVA ESPECIAL D’ESTACIONAMENT D’ÚS PRIVATIU PER A PERSONES   
AMB MOBILITAT REDUÏDA. INCLUSIÓ DE VEHICLE A LA LLICÈNCIA  

RESERVA ESPECIAL PER A TITULAR NO CONDUCTOR  

Sol·licitant: MDI
Representant: CC
Emplaçament: c/ Vicent Aubà, 1, 3-A
Matrícula vehicle: B-8486-VV i 8328 FZZ

Atès que la Junta de Govern Local de data 4 d’octubre de 2019, va autoritzar a MDI la llicència
d’ocupació del domini públic, per reserva especial d’estacionament d’ús privatiu per a persones amb
mobilitat reduïda.

Vist que en data 5 de febrer de 2020, el Sr. MDI sol·licita incloure com a vehicle autoritzat el segon de
la família amb matrícula 8328 FZZ.

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:

Autoritzar la inclusió del vehicle amb matrícula 8328 FZZ a la llicència inicial.

12. LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. PARADA EXTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL. ATORGAMENT  

Sol·licitant: Hassan Tahiri
Ubicació: 27
Metres lineals: 8

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per a una parada exterior
al mercat municipal, Felip II 8.

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 data 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
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1. Atorgar a Hassan Tahiri la llicència dalt referenciada. Aquesta llicència s'atorga fins a convocatòria
general  per a l’adjudicació  de noves llicències,  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.

2. Informar a l'interessat  que l'atorgament de la dita llicència tan sols li  atribueix una condició de
precarista, essencialment revocable per raons d'interès públic, d'acord amb l'article 57.2 i concordants
del  Reglament  de  patrimoni  dels  ens  locals  de  Catalunya,  aprovat  per  Decret  336/1988,  de  17
d'octubre i la resta de disposicions vigents.

3. Informar a l'interessat que haurà de donar compliment a totes les obligacions que s'estableixen en
el Reglament del mercat municipal d'Ulldecona. 

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. PARADA EXTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL. RENÚNCIA  

Vistes les sol·licituds de renúncia a la llicència d'ocupació temporal presentades pels sol·licitants.

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. Acceptar les renúncies a la llicència d'ocupació temporal, parada interior al mercat municipal, que es
detallen a continuació:

Sol·licitant: Soledad Belmunt Baeza
Emplaçament: Felip II, 11
Expedient: 1-13-20-11 (1)

Sol·licitant: Juan Antonio Cortés Cortés
Emplaçament: Vidal i Barraquer, 4
Expedient: 1-13-20-11 (2)

Sol·licitant: Abdellah Ouijan El Ouaryachi
Emplaçament: Cardenal Gomà, 16
Expedient: 1-13-20-11 (3)

13. LLICÈNCIES DE TAXI  

LLICÈNCIA DE TAXI. TRANSMISSIÓ DE LLICÈNCIA  

Sol·licitant: José Roig Codes
Nou Titular: Alberto Arasa Pio (78580767W)
Registre general: 175 – 16/01/2020
Expedient: 1-21-20-1
Domicili: c/ Jaume I, 15
Població: 43559 ELS VALENTINS

Vista la sol·licitud formulada pel Sr. Alberto Arasa Pio per procedir al canvi de titularitat de la llicència
d'autotaxi.
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Atès que la sol·licitud gaudeix de tots els requisits per procedir al canvi de titularitat de conformitat
amb l'art. 10 de la llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat.

2. Autoritzar l’adscripció del següent vehicle a la llicència que es transmet:

Model: Seat Alhambra 2000 TDI CR-140
Núm. Bastidor: VSSZZZ7NZDV512486
Núm. Places: 7 places

14. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA «CASA DE  
CULTURA D’ULLDECONA»  

L’Ajuntament d’Ulldecona, amb la voluntat de millorar l’eficiència energètica de les seves instal·lacions
municipals, i per tal de reduir emissions a l'atmosfera, així com els costos de funcionament, té previst
dur a terme les obres necessàries per a substituir la maquinària i part de la instal·lació existent de
l’edifici de la Casa de Cultura, on es troba també ubicada la Biblioteca Municipal d’Ulldecona.

Per aquest motiu el Sr. Agustí Domènech i Romeu, amb número de col·legiat 13.125 per encàrrec
d'aquest Ajuntament, ha elaborat un projecte que porta per títol projecte executiu millora eficiència
energètica de “la Casa de Cultura d’Ulldecona” l’import del pressupost d’execució per contracta del
qual ascendeix a la quantitat total de 196.207,42 €.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Aprovar inicialment el projecte que porta per títol projecte executiu millora eficiència energètica de
“la Casa de Cultura d’Ulldecona”, l’import del pressupost d’execució per contracta del qual ascendeix
a la quantitat total de 196.207,42 € segons el següent detall:

CONCEPTE                                                                                                                   IMPORT  

Execució material..........................................................................................136.264,61 €
Despeses generals (13%)...............................................................................17.714,40 €
Benefici industrial (6%)......................................................................................8.175,88 €

IVA (21%)........................................................................................................34.052,53 €
TOTAL...........................................................................................................196.207,42 €

II.  Sotmetre  aquest  projecte  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.
III. Sol·licitar, simultàniament, aquells informes o autoritzacions a altres administracions d'acord amb
el que estableixi la legislació sectorial específica.

IV.  Disposar  que,  en  cas  de  no  produir-se  cap  al·legació,  l’aprovació  inicial  esdevindrà
automàticament definitiva.
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15. APROVACIÓ DE L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT  
PER A L’ANY 2020  

Vist que la plantilla comprensiva dels llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral d’aquest
Ajuntament, juntament amb el pressupost únic per a l’any 2020, va ser aprovada per la corporació en
sessió plenària del dia 19 de desembre de 2019, han restat exposats al públic per termini de quinze
dies hàbils, havent estat publicat anunci al Butlletí Oficial de la Província de data 21 de gener de
2020,  i  transcorregut  el  termini  d’informació  pública  sense  que  s’hagin  produït  al·legacions  al
respecte, l’aprovació inicial ha esdevingut automàticament definitiva.

Atès que és procedent donar compliment al que disposa l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (en endavant LRBRL), i l’article 57 del Decret 214/1990, de 30
de juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  del  personal  al  servei  de les entitats  locals,  aprovant  i
publicant l’oferta anual de col·locació del personal al servei d’aquest Ajuntament.

Atès  que  la  Junta  de  Govern  Local  és  competent  per  a  aprovar  l’oferta  d’ocupació  pública  per
delegació de l’Alcaldessa de data 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Aprovar l’oferta d’ocupació pública de personal al servei d’aquest Ajuntament per a l’any 2020,
d’acord amb els següents termes:

Annex I
Personal funcionari de carrera

- Denominació: Agent de la policia local 

Classificació: Escala d’administració especial, subescala serveis especials i categoria d’agent de
la policia local. 
Grup segons l’art. 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre: C2
Nombre de vacants: quatre
Sistema de selecció: tres per concurs-oposició i una per mobilitat horitzontal

2. Disposar la seva publicació al tauler d’edictes d’aquest Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sense perjudici de la comunicació als
òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui a l'efecte de publicació coordinada amb la resta
d'ofertes públiques d'ocupació de la resta d'administracions públiques, i sense perjudici de trametre'n
còpia a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

16. APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA  
COBERTURA, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, DE TRES PLACES D'AGENT DE LA  
POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA,  EN RÈGIM DE PERSONAL FUNCIONARI,  I PER A LA  
CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A COBRIR POSSIBLES VACANTS EN EL COS DE LA POLICIA  
LOCAL, I CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU.  

Atesa la necessitat d'aquest Ajuntament de cobrir tres places d'agent de la policia local, vacants en la
plantilla de personal, en règim de personal funcionari, així com la necessitat de crear una borsa de
treball per cobrir possibles baixes i vacants en el cos de la policia local. 

Atès que és necessari procedir a l'aprovació de les bases reguladores d'aquest procés de selecció.
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Atès que aquesta competència recau en l'Alcaldessa,  en virtut  de l'art.  21.1.g) de la LRBRL, qui
delegà en la Junta de Govern Local per decret de 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Aprovar les bases específiques reguladores del procediment selectiu per a la cobertura, mitjançant
el  sistema de concurs  oposició  lliure,  de tres  places d'agent  de la  Policia  Local  de l'Ajuntament
d'Ulldecona, en règim de personal funcionari, i per a la creació d'una borsa de treball per a cobrir
possibles vacants, en els termes incorporats en l'expedient.

2. Convocar el procediment selectiu per a la provisió de les esmentades places.

17. APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA  
COBERTURA, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS DE MOBILITAT HORITZONTAL, D’UNA PLAÇA D’AGENT  
DE LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA,  EN RÈGIM DE PERSONAL FUNCIONARI,  I  
CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU  

Atesa la necessitat d'aquest Ajuntament de cobrir d’una plaça d'agent de la policia local, vacant en la
plantilla de personal, en règim de personal funcionari. 

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

Atès que aquesta competència recau en l'Alcaldessa,  en virtut  de l'art.  21.1.g) de la LRBRL, qui
delegà en la Junta de Govern Local per decret de 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Aprovar les bases específiques reguladores del procediment selectiu per a la cobertura, mitjançant
el sistema de concurs de mobilitat horitzontal, d’una plaça d’agent de la policia local de l’Ajuntament
d’Ulldecona, vacant en la plantilla  de personal d'aquest  Ajuntament,  en els termes incorporats en
l'expedient.

2. Convocar el procediment selectiu per a la provisió de l’esmentada plaça.

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,

Expedient: 1-3-20-1 Pàg. 24/24


	Atorgament de Llicències d’Obra
	Llicència Urbanística. Renúncia
	Llicència Urbanística. Pròrroga de llicència
	Llicència Urbanística. Llicència de parcel.lació urbanística
	Llicència Urbanística. Primera ocupació
	Obertura Establiments. Declaració Responsable. Assabentat.
	Comunicació tinença animals
	Llicència d'ocupació de via pública
	Atorgament de Concessió sobre Drets Funeraris
	Transmissions de Concessions sobre Drets Funeraris
	Renúncies a les Concessions sobre Drets Funeraris
	Atorgament de llicència
	Renúncia a la Llicència
	Revocació de la llicència per manca de pagament
	Llicència d'ocupació temporal. Parada exterior al mercat municipal. Renúncia
	Concepte Import

