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

EL DIA 12   DE MARÇ DE 2021  

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 dotze de març de dos mil vint-i-un.

Essent  les  tretze  hores  i  trenta  minuts  es  constitueix  telemàticament  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. Desestimar les al·legacions presentades per la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de
Catalunya al plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació de
les  obres  per  a  l’execució  del  projecte  de  “Restauració  i  consolidació  d’estructures
històriques i mesures de protecció  i posada en valor del Castell d’Ulldecona”.

5. Adjudicació del contracte d’obres per a l’execució del projecte de “Restauració i consolidació
d’estructures històriques i mesures de protecció i posada en valor del Castell d’Ulldecona”.
Lot número 1 i 2: Enllumenat ornamental i Sistema de videovigilància

6. Adjudicació del contracte d’obres per a l’execució del projecte de “Restauració i consolidació
d’estructures històriques i mesures de protecció i posada en valor del Castell d’Ulldecona”.
Lot número 3: Treballs de restauració. Treballs de construcció d’edificis culturals i relacionats
amb l’art. Treballs generals de construcció d’immobles i obres d’enginyeria civil.
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7. Aprovació  inicial  del  projecte  executiu  “Remodelació  d’enllumenat  del  camp  de  futbol
municipal d’Ulldecona”.

8. Aprovació del pla de desplegament de xarxa de fibra òptica al barri dels Valentins, el Castell,
Sant Joan del Pas i Ventalles  d'Ulldecona.

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. Ratificació del decret d'alcaldia de 2 de febrer de 2021, relatiu a l’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 en
el marc de la convocatòria extraordinària per a l’any 2020.

14. Ratificació del conveni de col·laboració del projecte agrupat de l’Ateneu Cooperatiu de les
Terres de l’Ebre (ACTE) entre la Fundació Privada Astres i l'Ajuntament d'Ulldecona.

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  15 de gener  de 2021,  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: OGJC
Registre general: 1964 - 16/07/2020
Expedient: 2-33-20-36
Emplaçament: POL. 23, PARC. 19
Obra a realitzar: REHABILITACIO DE CASA DE CAMP
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Observacions: Condicionada a:

1. Atès que l’àmbit de la finca està afectat per un sector de cria de l’àliga cuabarrada (Aquila
fasciata), la fase d’execució de les obres s’han de realitzar fora del període de cria, essent
aquest de gener a juny, ambdós inclosos.

2. Pel que fa als accessos, cal garantir l’existència d’accés a l’edificació evitar-ne l’obertura de
nous camins per a la seva recuperació i/o construcció.

3. Pel que fa a la relació funcional amb el medi on s’insereix s’ha de justificar (productivitat) i
verificar  (documents  gràfics)  que  la  finca  es  troba  en  actiu  i  per  tant,  la  necessitat  de
recuperar el volum agrícola preexistent.

4. Prèviament a l’inici de les obres, la direcció de l’obra haurà de verificar si en l’edificació
objecte  d’intervenció  hi  ha presència  de fauna salvatge protegida per  tal  d’evitar  que les
actuacions  projectades puguin  causar  un  perjudici  a  aquestes  espècies  (Decret  legislatiu
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i Llei
42/2007, de 13 de desembre, de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat).
En efecte, en cas que es constati la seva presencia, abans de dur a terme cap intervenció,
caldrà sol·licitar a aquesta Oficina una autorització excepcional en la qual s’establiran les
condicions que regiran l’actuació (retirada de nius, inhabilitació de cavitats, entre d’altres).

5. Pel que respecta al tancament perimetral de la finca, tot i que el projecte presentat no el
contempla,  es  recorda  que aquest  únicament  estarà  permès,  amb caràcter  excepcional  i
localitzat, en aquells casos en que el tancament sigui imprescindible per la seva funcionalitat
(activitat ramadera), o per la protecció de determinats equipaments relacionats amb el turisme
rural.  El  disseny  d’aquest  tancament  ha  de  preveure  sempre  la  circulació  de  la  fauna
autòctona no cinegètica. Així mateix, prèviament a la seva implantació, s’haurà de valorar la
seva  comptabilitat  amb  els  hàbitats  i  poblacions  faunístiques  existents  i  obtenir  informe
favorable per part de l’òrgan ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat.

6.  En  cas  de  dotació  de  serveis  (aigua,  electricitat  i  sanejament)  s’hauran  de  justificar  i
descriure a la  memòria  tècnica i  en funció  de les necessitats  del  conreu o explotació  tot
prioritzant l’ús d’energies alternatives i renovables. Prèviament a la seva implantació, s’haurà
de valorar la seva comptabilitat amb els hàbitats i poblacions faunístiques existents i obtenir
informe favorable per part de l’òrgan ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat.

7. Pel que respecta a la fase d’obra:

• Utilitzar en tot moment els accessos existents a la zona per tal d’evitar-ne l’obertura de
nous.

• Netejar les pales, culleres i altres elements de la maquinària d’obra abans de sortir a
les vies públiques.

• Un cop finalitzades les obres, la finca ha de quedar lliure de materials relacionats amb
l’obra (arena, ciment, enderrocs, plàstics, papers, etc.), estant expressament prohibit
l’abandonament  de runes i  residus de l’obra així  com aplecs i  amuntegaments de
terres.

• Els  residus  que  es  generin  s’han  de  classificar  adequadament  i  assegurar  el
tractament posterior adequat d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

• Pel que fa a la contaminació acústica, cal donar compliment a la Llei 16/2002, de 28 de
juny,  de protecció contra la  contaminació  acústica,  i  annexos modificats  segons el
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei. En

Pàg. 3/36 Expedient: 1-3-21-2



Junta Govern Local
any 2021

efecte, cal adaptar els equips i prendre totes les mesures tècniques necessàries per
tal de no sobrepassar els nivells d’immissió que disposa la normativa.

• Atès  la  proximitat  de  masses  forestals,  els  treballs  s’hauran  d’ajustar  a  les
prescripcions establertes per la normativa en matèria de prevenció d’incendis forestals
vigent i el calendari que se’n derivi.

8. Un cop finalitzades les obres, la direcció de l’obra haurà de presentar a aquesta Oficina una
addenda a  la  present  sol·licitud  que  verifiqui  el  compliment  de  les  mesures  i  condicions
establertes en el present informe.

Nom: NILVAN EMPRESARIAL, SL
Registre general: 454 - 05/02/2021
Expedient: 2-33-20-48 A
Emplaçament: SANT VICENT, 27-29
Obra a realitzar: REFORMA INTERIOR  I  REPARACIO  DE  COBERTA.  MODIFICACIO

PER SUBSTITUCIO DE COBERTA

Nom: ARD
Registre general: 3407 - 16/11/2020
Expedient: 2-33-20-83
Emplaçament: POL. 34, PARC. 491, 502
Obra a realitzar: CONSTRUCCIÓ DE TANCA METÀL·LICA I BLOCS PEL PERÍMETRE

DE LA FINCA. 
Observacions: Condicionada a:

• Les que es relacionen a l’informe del Departament de Mobilitat de la
Generalitat de Catalunya.

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

Nom: TH
Registre general: 3609 - 11/12/2020
Expedient: 2-33-20-92
Emplaçament: POL. 72, PARC. 147, 148
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA METAL·LICA AMB POSTES DE METALL,

DE 217,09 M
Observacions: Condicionada a:

• Les que es relacionen a l’informe del Departament de Mobilitat de la
Generalitat de Catalunya.

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

• La tanca tindrà una alçada màxima de 3 metres.
• La part  opaca (paret)  no superarà els  0,80 metres d’alçada,  i  la

resta fins a 3 metres, es pot executar amb tanca metàl·lica calada. 

Nom: TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
Registre general: 122 - 13/01/2021
Expedient: 2-33-21-3
Emplaçament: POL. 39, PARC. 9
Obra a realitzar: CANVIAR UN POSTE DE FUSTA  TIPUS 8E PER UN DE NOU TIPUS

8D. REF.: 01919555 - 3469042
Observacions: Condicionada 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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Nom: MUEBLES COCINA DOCA, S.L.
Registre general: 144 - 18/01/2021
Expedient: 2-33-21-4
Emplaçament: BRUSEL·LES, PI-33-37 - POL. IND. VALLDEPINS I
Obra a realitzar: OBERTURA DE PORTA CORREDERA EN TANCA EXISTENT

Nom: NEDGIA CATALUNYA, SA
Registre general: 431 - 04/02/2021
Expedient: 2-33-21-7
Emplaçament: SOL, 16
Obra a realitzar: CONNEXIO ESCOMESA DE GAS NATURAL. REF. GDEC4721010039
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.
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: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.
Registre general: 514 - 12/02/2021
Expedient: 2-33-21-10
Emplaçament: POL. 35, PARC. 68
Obra a realitzar: ESTESA  DE  15  M  DE  LINIA  AERIA  DE  BT  PER  A  NOU

SUBMINISTRAMENT. REF. 146741-BT
Observacions: Condicionada a què caldrà condicionar el seu ús a l’estrictament agrícola

i els seus usos complementaris.

Nom: JRL
Registre general: 624 - 22/02/2021
Expedient: 2-33-21-12
Emplaçament: POL. 64, PARC. 115
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA METAL·LICA D'1 M ALÇADA AMB POSTES

AL TERRA
Observacions: Condicionada a que la tanca haurà de ser del tipus cinegètic i  caldrà

situar la tanca a una distància mínima d’un metre respecte al camí.

Nom: AMRR
Registre general: 665 - 25/02/2021
Expedient: 2-33-21-13
Emplaçament: POL. 54, PARC. 109
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA METAL·LICA AMB POSTES I UNA PORTA

PER VEHICLES
Observacions: Condicionada  a  situar  la  tanca  a  una  distància  mínima  d’un  metre

respecte al camí.

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. 189 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 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
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caducitat  de la llicència,  de forma que la continuació de les actuacions requerirà  la sol·licitud de
pròrroga amb antelació a la producció de la caducitat, sense la qual el seu exercici serà il·legítim.

3. Establir que en l'obra, i en un lloc visible des de la via pública, es col·locarà la placa d'obres, de
model oficial, des del començament de les obres fins a l'obtenció de la llicència d'ús i ocupació. I
caldrà tenir a disposició dels Serveis d'Inspecció Municipal el document acreditatiu de la concessió de
la llicència.
Per aquest motiu és necessari que l'interessat passi a buscar per aquest Ajuntament la placa d'obres
municipal en virtut del qual s'atorga la llicència.

4. Les renúncies, canvis o substitucions de tècnics d'obligada intervenció en l'obra, o bé de l'empresa
constructora, s'hauran de notificar a l'Ajuntament.

5.  Durant  la  realització  de  les  obres,  s'hauran  d'acomplir  les  disposicions  d'aplicació  general  i,
especialment, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques i altres elements de
precaució, observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de
rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia
aplicables.

6.  El  titular de la llicència haurà de comunicar a l'Ajuntament l'acabament de l'obra i  sol·licitar la
llicència de primera ocupació quan es tracti d'obres de nova planta o que impliquin una modificació de
l'ús.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. RÈGIM DE COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ  

Nom: VBQ
Registre general: 769 - 13/03/2018
Expedient: 2-33-18-15 B
Emplaçament: MAJOR, 98
Obra realitzada: REFORMA DE CASA

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 del Sr. VBQ en relació la finca emplaçada al carrer
MAJOR, 98 per als usos previstos en la llicència urbanística que es va atorgar.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. LEGALITZACIÓ  

Nom: ON TOWER TELECOM INFRAESTRUCTURAS, SA
Registre general: 1255 - 07/05/2020
Expedient: 2-33-20-19
Emplaçament: POL. 1, PARC. 90
Obra a realitzar: LEGALITZACIO INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONS
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Vista la sol·licitud de llicència dalt referenciada, per executar obres segons el projecte presentat i 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:

1. Atorgar  a  ON  TOWER  TELECOM  INFRAESTRUCTURAS,  SA la  llicència  municipal  per
LEGALITZACIO INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONS, d'acord amb les determinacions que
conté la documentació presentada, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. DESISTIMENT  

Nom: TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
Registre general: 3283 - 10/11/2020
Expedient: 2-33-20-81
Emplaçament: CTRA. TV-3319
Obra a realitzar: SUBSTITUCIO  DE  8  POSTES  DE  FUSTA  I  3  RIOSTRES.

REF. :01919383 - 3464760

Vista  la sol·licitud de desistiment a la llicència urbanística formulada pel peticionari.

Atès que el desistiment 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 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:

Acceptar el desistiment a la llicència urbanística dalt referenciada.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. DENEGACIÓ  

Nom: ARD
Registre general: 3407 - 16/11/2020
Expedient: 2-33-20-83
Emplaçament: POL. 34, PARC. 491, 502
Obra a realitzar: COL·LOCACIÓ DE PORXO DESMUNTABLE DE FUSTA AL MAGATZEM

EXISTENT

Vista la sol·licitud de llicència dalt referenciada, per executar obres segons el projecte presentat i la
documentació acompanyada;

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

1. (...)

2. Denegar la COL·LOCACIÓ DE PORXO DESMUNTABLE DE FUSTA AL MAGATZEM EXISTENT,
atès que aquest  s’hauria de sol·licitar com ampliació del magatzem, i caldria aportar finques
conreades, i comprovar l’edificabilitat que es pugui obtenir. Amb les finques aportades no és
suficient, i per tant no és autoritzable.

3. (...)

4. (...)

5. (...)

6. (...)

7. (...)

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. PRÒRROGA DE LLICÈNCIES. DENEGACIÓ  

Nom: DIVARIAN PROPIEDAD SAU
Registre general: 3719 - 22/12/2020
Expedient: 2-33-06-219 A
Emplaçament: PLAÇA MAJOR, 1 - SANT JOAQUIM - ELS VALENTINS
Obra a realitzar: PRORROGA  LLICENCIA  CONSTRUCCIO  EDIFICI  PLURIFAMILIAR

D'ONZE HABITATGES EN TESTERA

Vista la sol·licitud de pròrroga dalt referenciada, per continuar les obres aturades i atorgades d’acord
amb la normativa tècnica anterior en matèria d’edificació i habitatge, d’acord amb la Llei 3/2012, del
22 de febrer,  de modificació  del  Text  refós  de la  Llei  d’Urbanisme,  aprovat  pel  Decret  Legislatiu
1/2010, del 3 d’agost (LL 3/2012);

Atès que Divarian Propiedad SAU,  segons consta,  és  la  propietària  del  immoble,  però  no de la
llicència d’obres que es va concedir per part de l’Ajuntament  amb data 19/10/2006, la qual està a
nom de la societat Coviliva SL.

Atès que per poder sol·licitar el canvi de titular d’una llicència, és requisit indispensable disposar de
l’autorització y/o consentiment explícit del titular actual de la llicència per escrit.

Atès que per poder procedir d’acord amb la Disposició Final Segona del Decret Llei 17/2019, de 23 de
desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge (DLL 17/2019), i la LL 3/2012 per
poder sol·licitar la pròrroga de la llicència d’obres, ha de ser exclusivament el titular de la llicència qui
la sol·liciti.

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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Denegar a DIVARIAN PROPIEDAD SAU la sol·licitud de pròrroga dalt referenciada, per continuar les
obres  aturades  i  atorgades  d’acord  amb  la  normativa  tècnica  anterior  en  matèria  d’edificació  i
habitatge, d’acord amb la LL 3/2012, atès que la petició no ha estat realitzada pel titular de la llicència.

Donat  que actualment  ja  ens trobem fora de la  data  límit  (31/12/2020)  per  sol·licitar  la  pròrroga
d’acord amb la LL 3/2012 per part del titular de la llicència, aquesta petició ja no es podrà realitzar.
Poden procedir a la petició d’una nova llicència urbanística per a la finalització de les obres, adaptant-
les a la normativa actual, o en el seu cas, procedir amb el disposat al DLL 17/2019.

Advertir al sol·licitant, que si està interessat en realitzar el canvi de titular de la llicència d’obres, caldrà
que ho sol·liciti  de nou, aportant  un document  original  signat  pel  titular  actual  de la  llicència,  on
autoritzi expressament al canvi de titular de la llicència esmentada a favor de l’interessat.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. PRÒRROGA DE LLICÈNCIES. DENEGACIÓ  

Nom: DIVARIAN PROPIEDAD SAU
Registre general: 3720 - 22/12/2020
Expedient: 2-33-06-261 A
Emplaçament: AV. CATALUNYA, 55, 61 - EL CASTELL
Obra a realitzar: PRORROGA LLICENCIA DE CONSTRUCCIO EDIFICI PLURIFAMILIAR

DE 17 HABITATGES EN TESTERA

Vista la sol·licitud de pròrroga dalt referenciada, per continuar les obres aturades i atorgades d’acord
amb la normativa tècnica anterior en matèria d’edificació i habitatge, d’acord amb la Llei 3/2012, del
22 de febrer,  de modificació  del  Text  refós de la  Llei  d’Urbanisme,  aprovat  pel  Decret  Legislatiu
1/2010, del 3 d’agost (LL 3/2012);

Atès que Divarian Propiedad SAU, segons consta a la nota simple aportada, és la propietària del
immoble,  però no de la llicència d’obres que es va concedir  per part  de l’Ajuntament  amb data
11/10/2007, la qual està a nom de la societat Promocions Puigverd Timoneda SL.

Atès que per poder sol·licitar el canvi de titular d’una llicència, és requisit indispensable disposar de
l’autorització y/o consentiment explícit del titular actual de la llicència per escrit.

Atès que per poder procedir d’acord amb la Disposició Final Segona del Decret Llei 17/2019, de 23 de
desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge (DLL 17/2019), i la LL 3/2012 per
poder sol·licitar la pròrroga de la llicència d’obres, ha de ser exclusivament el titular de la llicència qui
la sol·liciti.

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:

Denegar a DIVARIAN PROPIEDAD SAU la sol·licitud de pròrroga dalt referenciada, per continuar les
obres  aturades  i  atorgades  d’acord  amb  la  normativa  tècnica  anterior  en  matèria  d’edificació  i
habitatge, d’acord amb la LL 3/2012, atès que la petició no ha estat realitzada pel titular de la llicència.

Donat  que actualment  ja  ens trobem fora de la  data  límit  (31/12/2020)  per  sol·licitar  la  pròrroga
d’acord amb la LL 3/2012 per part del titular de la llicència, aquesta petició ja no es podrà realitzar.
Poden procedir a la petició d’una nova llicència urbanística per a la finalització de les obres, adaptant-
les a la normativa actual, o en el seu cas, procedir amb el disposat al DLL 17/2019.
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Advertir al sol·licitant, que si està interessat en realitzar el canvi de titular de la llicència d’obres, caldrà
que ho sol·liciti  de nou,  aportant  un document original  signat  pel  titular  actual  de la llicència,  on
autoritzi expressament al canvi de titular de la llicència esmentada a favor de l’interessat.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. PRÒRROGA DE LLICÈNCIES. DENEGACIÓ  

Nom: DIVARIAN PROPIEDAD SAU
Registre general: 3721 - 22/12/2020
Expedient: 2-33-07-5 A
Emplaçament: PASSEIG DE L'ESTACIÓ, 31
Obra a realitzar: PRORROGA LLICENCIA DE CONSTRUCCIÓ EDIFICI PLURIFAMILIAR

16 HABITATGES

Vista la sol·licitud de pròrroga dalt referenciada, per continuar les obres aturades i atorgades d’acord
amb la normativa tècnica anterior en matèria d’edificació i habitatge, d’acord amb la Llei 3/2012, del
22 de febrer,  de modificació  del  Text  refós  de la  Llei  d’Urbanisme,  aprovat  pel  Decret  Legislatiu
1/2010, del 3 d’agost (LL 3/2012);

Atès que Divarian Propiedad SAU, segons la nota simple del registre de la propietat aportada, és la
propietària del immoble, però no de la llicència d’obres que es va concedir per part de l’Ajuntament
amb data 24/05/2007, la qual està a nom de la societat Cefedo SL.

Atès que per poder sol·licitar el canvi de titular d’una llicència, és requisit indispensable disposar de
l’autorització y/o consentiment explícit del titular actual de la llicència per escrit.

Atès que per poder procedir d’acord amb la Disposició Final Segona del Decret Llei 17/2019, de 23 de
desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge (DLL 17/2019), i la LL 3/2012 per
poder sol·licitar la pròrroga de la llicència d’obres, ha de ser exclusivament el titular de la llicència qui
la sol·liciti.

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:

Denegar a DIVARIAN PROPIEDAD SAU la sol·licitud de pròrroga dalt referenciada, per continuar les
obres  aturades  i  atorgades  d’acord  amb  la  normativa  tècnica  anterior  en  matèria  d’edificació  i
habitatge, d’acord amb la LL 3/2012, atès que la petició no ha estat realitzada pel titular de la llicència.

Donat  que  actualment  ja  ens  trobem fora  de  la  data  límit  (31/12/2020)  per  sol·licitar  la  pròrroga
d’acord amb la LL 3/2012 per part del titular de la llicència, aquesta petició ja no es podrà realitzar.
Poden procedir a la petició d’una nova llicència urbanística per a la finalització de les obres, adaptant-
les a la normativa actual, o en el seu cas, procedir amb el disposat al DLL 17/2019.

Advertir al sol·licitant, que si està interessat en realitzar el canvi de titular de la llicència d’obres, caldrà
que ho sol·liciti  de nou,  aportant  un document original  signat  pel  titular  actual  de la llicència,  on
autoritzi expressament al canvi de titular de la llicència esmentada a favor de l’interessat.
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LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA  

Nom: AFE
Registre general: 118 - 13/01/2021
Expedient: 2-33-21-2
Objecte: PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA. DIVISIÓ HORITZONTAL
Emplaçament: MURADA DE BAIX, 52

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  AFE  la  llicència  de  parcel·lació  urbanística,  divisió  horitzontal,  d'acord  amb  les
determinacions que conté la documentació presentada, salvat el dret de propietat i sens perjudici de
tercer.

LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA  

Nom: JTM
Registre general: 309 - 26/01/2021
Expedient: 2-33-21-5
Objecte: PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA
Emplaçament: MAJOR, 168 - SALVADOR VIDAL, 4

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 JTM  la llicència de parcel·lació urbanística, d'acord amb les determinacions que conté la
documentació  presentada  (un  exemplar  del  la  qual  s’adjunta  al  present  acord  amb  el  segell
d’aprovació) salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer.
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3.   LLICÈNCIES D’ACTIVITAT  

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT. RENÚNCIA  

Nom: NOFRE PALLARÉS, CARMEN
Registre general: 282 - 22/01/2021
Expedient: 2-37-20-5 A
Emplaçament: AV. GENERALITAT, 2, 1, 2
Activitat a realitzar: HABITATGE TURISTIC. RENUNCIA

Vista la sol·licitud de renúncia a exercir l’activitat formulada pel peticionari.

Atès que la renúncia al dret és legítima 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 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. Acceptar la renúncia a la llicència dalt referenciada.

2. Notificar aquesta resolució a la interessada i a la Generalitat de Catalunya per a la seva exclusió
del registre de Turisme de Catalunya.

RENÚNCIA LLICÈNCIA  

Nom: SERRA ORENSANZ, JUAN RAMON
Registre general: 626 - 22/02/2021
Expedient: 11/1982
Emplaçament: COLOM, 23
Activitat que es renuncia: CLÍNICA VETERINÀRIA

Vista la sol·licitud de renúncia a la llicència formulada pel peticionari.

Atès que la renúncia al dret és legítima 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 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 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Acceptar la renúncia a la llicència dalt referenciada.
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LPCAA. RÈGIM COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: RAMOCA 2020, SL
Registre General: 1815 - 07/07/2020
Expedient: 2-37-20-18
Emplaçament: POL. 35, PARC. 342 (CAMÍ OLIVAR)
Activitat: SERRALLERIA
Classificació de l’activitat: ANNEX III – COMUNICACIÓ

Grup: 3. PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ DE METALLS
Subgrup:  14.  FABRICACIÓ  DE  MAQUINÀRIA I/O  PRODUCTES  
METÀL·LICS DIVERSOS I/O SERRALLERIES

Antecedents:

1.  En  data  07/07/2020 va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
SERRALLERIA al  POL. 35, PARC. 342 (CAMÍ OLIVAR), acompanyada de la documentació exigida
per la normativa vigent, per part de la raó social  RAMOCA 2020, SL. 

2. Aquesta activitat es vol desenvolupar en una nau que està inclosa dintre de la Unitat d’Actuació
número 3 segons les Normes Subsidiàries d’Ulldecona. Per aquesta raó, s’ha tramitat davant de la
Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre (CUTE), l’autorització del seu ús provisional, d’acord
amb el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística. La CUTE en data 5/10/2020 emet l’acord d’informar favorablement la seva instal·lació,
condicionada al compliment dels apartats 3 i 4 de l’article 54 del Text refós de la Llei d'urbanisme i
apartat 2 de l’article 70 del Decret 64/2014.

Article 54.3 del text refós del decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei d'Urbanisme (en endavant TRLU) 
"L’autorització d’usos i obres provisionals resta supeditada a:
a) La constitució de les garanties necessàries per a assegurar la reposició de la situació
alterada al seu estat originari.
b)  La  condició  resolutòria  que  els  compromisos  acceptats  pels  interessats  siguin  també
acceptats expressament pels nous propietaris i pels nous gestors o explotadors dels usos i les
obres en virtut de contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic que els succeeixin."

Article 54.4 del TRLU
"Les condicions sota les quals s’atorga l’autorització d’usos i obres provisionals, acceptades
expressament  pels  destinataris,  s’han  de  fer  constar  en  el  Registre  de  la  Propietat,  de
conformitat  amb  la  legislació  hipotecària.  L’eficàcia  de  l’autorització  resta  supeditada  a
aquesta constància registral."

Article 70 del decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística
"Els  usos  provisionals  han  de  cessar  i  les  obres  provisionals  s’han  de  desmuntar  o
enderrocar,  sense  dret  a  indemnització,  quan  ho  acordi  l’administració  municipal,  amb
audiència de les persones interessades, per algun dels motius següents:
a) Per haver-se complert la condició resolutòria de l’article 69.3.
b)  Per  haver  transcorregut  el  termini  temporal  màxim pel  qual  es  va  atorgar  la  llicència
urbanística corresponent.
c) Per tal d’executar les determinacions del planejament urbanístic, hagi transcorregut o no el
termini temporal màxim pel qual es va atorgar la llicència urbanística corresponent."
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Segons aquests apartats, la garantia que s’ha de dipositar a l’Ajuntament per a assegurar la reposició
de la situació alterada al seu estat originar, munta la quantitat de 2.338,00 €.

3. Els tècnics municipals han informat favorablement sobre la documentació aportada.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta, d'acord amb la Llei 20/2009, que amb efectes des del
dia 07/07/2020 la raó social RAMOCA 2020, SL inicia l'activitat de SERRALLERIA al POL. 35, PARC.
342  (CAMÍ  OLIVAR),  salvat  el  dret  de  propietat  i  sense  perjudici  de  tercers,  condicionada  al
compliment  dels  valors  límit  d'emissió  i  les  mesures  preventives  marcades  en  la  documentació
aportada i legislació pertinent.

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

3. Les activitats incloses a l'annex III de la Llei 20/2009, d'acord amb l'art. 73 de l'esmentada llei, es
poden sotmetre al règim d'autocontrols periòdics atenent la necessitat de comprovar emissions de
l'activitat a l'atmosfera, com ara sorolls, vibracions, lluminositat i d'altres, i a l'aigua, o la caracterització
de  determinats  residus,  el  resultat  dels  quals  es  verifica  de  conformitat  amb  el  que  estableixi
l'Ordenança Municipal.

4. Advertir a l’interessat que sense el compliment des apartats 3 i 4 de l’article 54 del Text refós de la
Llei  d'urbanisme  i  apartat  2  de  l’article  70  del  Decret  64/2014,  aquesta  comunicació  no  es  pot
considerar efectiva i deixa de tenir efectes.

5. 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.

COMUNICACIÓ TINENÇA ANIMALS  

Sol·licitant: ROIG GALO, IVAN
Registre General: 339 - 28/01/2021
Expedient: 2-37-21-1
Emplaçament: POL. 34, PARC. 154
Objecte: TINENÇA D'UN PONI

Antecedents:

1. En data 28/01/2021 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació de TINENÇA D'UN PONI al
POL. 34, PARC. 154, per part del Sr. ROIG GALO, IVAN. 

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:
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1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia  28/01/2021 el Sr.  ROIG
GALO, IVAN comunica la TINENÇA D'UN PONI al POL. 34, PARC. 154, 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.

COMUNICACIÓ TINENÇA ANIMALS  

Sol·licitant: BERTOMEU, GERARD
Registre General: 441 - 05/02/2021
Expedient: 2-37-21-3
Emplaçament: POL. 36, PARC. 45
Objecte: INSTAL·LACIO DE 40 ARNES

Antecedents:

1. En data  05/02/2021 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació de  INSTAL·LACIO DE 40
ARNES al  POL. 36, PARC. 45, per part del Sr. BERTOMEU, GERARD. 

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.  Donar-se  per  assabentada  aquesta  Junta  que  amb  efectes  des  del  dia  05/02/2021 el  Sr.
BERTOMEU, GERARD comunica la INSTAL·LACIO DE 40 ARNES al POL. 36, PARC. 45, 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. Informar a l’interessat de l’obligació d’inscriure les explotacions avícoles d’autoconsum al Registre
d’explotacions Ramaderes de Catalunya.

4.    DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER LA CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES  
D’OBRES DE CATALUNYA AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA  
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE “RESTAURACIÓ I CONSOLIDACIÓ  
D’ESTRUCTURES HISTÒRIQUES I MESURES DE PROTECCIÓ  I POSADA EN VALOR DEL CASTELL  
D’ULLDECONA”.  

Antecedents de fet:

1.  Per  decret  d’Alcaldia  de  29  de  gener  de  2020  es  va  adjudicar  a  BRULL  I  ALFONSO
ARQUITECTURA I PATRIMONI SLP, el contracte administratiu de servei  de redacció del projecte
bàsic i d’execució per a la restauració i consolidació d’estructures històriques i mesures de protecció i
posada en valor del Castell d'Ulldecona.

2.  L’empresa  adjudicatària  de  la  redacció  del  projecte  BRULL  I  ALFONSO  ARQUITECTURA I
PATRIMONI  SLP,  va  presentar  el  projecte  en  el  qual  es  fixen  els  paràmetres  de  l’obra  i  els
pressupostos d’execució, per un import total de 323.261,31 euros (IVA inclòs) sent el pressupost base
de licitació de 267.158,11 euros, més 56.103,20 euros d’IVA.
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3. El projecte va ser aprovat inicialment per Decret d’Alcaldia de 15 de juny de 2020, i transcorregut el
termini  d’exposició  pública  sense  haver-se  presentat  al·legacions,  l’aprovació  inicial  va  esdevenir
automàticament definitiva.

4. Per acord de la Junta de Govern Local de 15 de gener de 2021, es va aprovar l’expedient per a la
contractació de les obres per a l’execució del projecte de “Restauració i consolidació d’estructures
històriques  i  mesures  de  protecció   i  posada en  valor  del  Castell  d’Ulldecona”,  per  procediment
restringit i tramitació ordinària, amb diversos criteris d’adjudicació, el Plec de clàusules administratives
particulars  que han de regir  la contractació  de les obres per a l’execució d’aquestes obres,  a la
vegada que s’acordava simultàniament l'obertura de la licitació i  es fixava en 20 dies naturals el
termini de presentació de les ofertes, comptadors a partir de la publicació de l'anunci en el perfil del
contractant.

5. En data 5 de febrer de 2021, assentament del registre d’entrada núm. 447, la Cambra Oficial de
contractistes  d’obres  de  Catalunya,  va  presentar  al·legacions  al  plec  de  clàusules  esmentat,
sol·licitant la suspensió del concurs referenciat.

Les al·legacions presentades es fonamenten, de manera resumida, en els següents punts:

Primera.- Indefinició dels criteris de selecció dels licitadors i criteris de solvència que discriminen a les
petites i mitjanes empreses .

Segona.-  Manca  de  criteris  de  determinació  de  les  ofertes  presumptament  anormals  o
desproporcionades.

Tercera.- Manca de ponderació de l’oferta econòmica.

Fonaments de dret:

I.  En relació a les al·legacions presentades,  i  donat al  gran nombre de qüestions plantejades en
l’escrit d’al·legacions, es dóna resposta per separat a cadascuna d’elles:
«

1. Limitació del nombre d'empreses en els lots 1 i 2.  

En els lots 1 i  2, atès que la complexitat de l'obra és menor, no s'ha estimat necessari limitar el
nombre d'empreses que passaran a la fase de valoració d'ofertes, amb l'objectiu de maximitzar la
concurrència d'empreses.

2. Limitació del nombre màxim d'empreses seleccionades al lot 3.  

Segons l'article 162 la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, en endavant
LCSP,  "si  així  ho estima procedent,  l’òrgan de contractació també pot  fixar el  nombre màxim de
candidats als quals ha de convidar a presentar una oferta".
La  determinació  d'un  nombre  màxim  d'empreses  admeses  és  potestativa  per  a  l'òrgan  de
contractació. En aquest cas no s'han trobat motius que obliguin a establir aquesta limitació, pel que
res impediria que tots els licitadors puguin passar a la fase de valoració d'ofertes,  amb l'objectiu
també de maximitzar la concurrència d'empreses.

3. Sobre la solvència mínima.  

Hi ha tres maneres d'acreditar la solvència tècnica:

- Presentant certificats de bona execució.
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- Aportant la classificació empresarial.
- De diferent manera, a proposta del licitador, en cas que no estigui en condicions de fer-ho de cap

de les anteriors formes.

No pot ser d'altra forma, atès que l'article 77 LCSP estableix que: "Per als contractes d’obres amb un
valor estimat inferior a 500.000 euros, la classificació de l’empresari en el grup o subgrup que en
funció de l’objecte del contracte correspongui, i que s’ha de recollir en els plecs del contracte, acredita
la  seva solvència econòmica i  financera i  la  solvència  tècnica per contractar.  En aquests casos,
l’empresari  pot  acreditar  la  seva  solvència  indistintament  mitjançant  la  seva  classificació  com a
contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o bé acreditant el
compliment dels requisits específics de solvència que exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a
participar en el procediment i que es detallen als plecs del contracte."

4.   Sobre el llindar mínim en la fase de selecció.

El llindar mínim per a resultar seleccionades es troba establert als apartats 10.1 i  10.2 del PCAP
(requisits mínims de solvència).

L'única  obligació  que  estableix  la  Llei  i  els  seus  Reglaments  és  que  el  nombre  d'empreses
seleccionades sigui,  com a mínim, de cinc empreses,  i  que aquesta selecció s'efectuï en base a
criteris objectius.

Per tant, ens podem trobar diversos resultats, com ara:

- Que  un nombre menor  de cinc  empreses  (per  exemple  tres)  superin  els  criteris  mínims de
solvència establerts als apartats 10.1 i 10.2 PCAP. En aquest cas, el procediment continuaria amb
aquestes tres empreses.

- Que  les  sis  empreses  que  han  licitat  superin  els  criteris  mínims  de  solvència  establerts  als
apartats 10.1 i 10.2 PCAP i la mesa de contractació decideixi, motivadament, que només les cinc
que han obtingut major puntuació passin a la fase de valoració d'ofertes.

- Que  les  sis  empreses  que  han  licitat  superin  els  criteris  mínims  de  solvència  establerts  als
apartats 10.1 i  10.2 PCAP i  la mesa de contractació decideixi,  motivadament, que totes elles
passin a la fase de valoració d'ofertes. Aquest ha sigut el resultat de la fase de selecció.

I en cap dels tres casos s'estarien incomplint els preceptes legals i reglamentaris. 

 5.   Perjudici per a les petites i mitjanes empreses.

En aquest  cas,  després d'analitzar  les seves al·legacions,  compartim que els  criteris  de selecció
establerts a l'apartat 10.3 podrien tenir un efecte completament indesitjat sobre la participació de les
PIME en  la contractació pública. En aquest sentit,  us avancem que probablement no tornarem a
utilitzar els mateixos criteris en posteriors licitacions, sinó que valorarem l'aplicació d'altres opcions
que siguin neutrals respecte de la grandària de l'empresa i el seu volum de negoci.

No obstant, abans d'anul·lar la licitació i tornar a convocar-la de nou, cal considerar el següent:

- Els  criteris  de selecció  funcionen com un filtre  previ  que,  una  vegada superat,  ja  no té  cap
influència en les fases posteriors de valoració de les ofertes i selecció d'aquella més avantatjosa
per a l'Administració.

- Atès  que  no  s'ha  establert  cap  nombre  màxim  d'empreses  que  poden  passar  a  la  fase  de
valoració d'ofertes,  res impedeix que totes les PIME que acreditin un bon nivell  de solvència
puguin passar a la fase de valoració d'ofertes.
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Per tant, en virtut del principi de conservació d'actes i tràmits, es manté la tramitació del procediment,
atès que totes les empreses que han presentat oferta són PIME i totes elles han superat la fase de
selecció,  en  haver  acreditat  un  nivell  de  solvència  notable  per  a  l'execució  dels  treballs  que  es
proposa contractar, no havent-se produït cap perjudici envers aquest tipus d'empreses.

6.   Manca de criteris per a la determinació de les ofertes presumptament anormals.

En aquest punt trobem que s'ha produït una confusió, atès que l'apartat 13.5 del PCAP estableix que
"La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció dels
límits  i  els  paràmetres  objectius  previstos  en l’article  85  i  següents  del  Reial  Decret  1098/2001,
mitjançant la comparació dels preus de les ofertes presentades."

Potser la redacció no és la més afortunada, però el que es pretén dir amb això, és que s'aplicarà el
procediment de l'article 85 RGAP, sobre el preu de les ofertes presentades, sense tenir en compte els
altres criteris d'adjudicació, atès que el seu tractament matemàtic és més complicat.

El fet de no prendre en consideració els altres criteris d'adjudicació fa que s'elevi el llindar i resulti més
probable acabar incurs en presumpció de temeritat, ja que totes les ofertes s'equiparen a aquella que
presenta un grau de qualitat més alt. 

No obstant, com que es tracta només d'una presumpció que es pot destruir mitjançant la justificació
de la viabilitat de l'oferta, no es tracta d'un inconvenient insalvable. Per a nosaltres és preferible ser
més  estrictes  en  l'apreciació  de  les  ofertes  de  dubtosa  viabilitat,  que  no  aplicar  ponderacions
dubtoses per a la resta de criteris, que acabin desvirtuant aquest mecanisme de defensa, fent que
alguna oferta inviable pugui acabar "colant-se" sense l'adequada justificació.

7.   Manca de ponderació de l'oferta econòmica.

En aquest cas, hem d'indicar que el sistema de valoració d'ofertes establert a la clàusula 14 del PCAP
s'ha dissenyat d'aquesta manera precisament per tal d'evitar les distorsions i "efectes secundaris" que
en  ocasions  produeix  l'aplicació  de  fórmules.  A  continuació  tractarem  de  demostrar-ho
matemàticament:

Una fórmula amb la qual la majoria d'Administracions valoren el criteri preu és la següent:

Pun t u ac i ó= Pr e ss u po s t   ba s e   de   l i c i t ac ió−Pr eu   o f e r t a
P r e ssu po s t   ba s e   de   l i c i t ac ió−Pr eu  o f e r t a  mé s  ba i x a

* mà x im  d e   pun t s

Anem a suposar que en una licitació s'apliquen dos criteris:

1. Augment de la garantia: 4 punts per any d'ampliació.
2. Reducció del preu: Segons la fórmula anterior, fins un màxim de 100 punts.

L'aplicació d'aquests criteris portaria a que dos ofertes idèntiques siguin valorades de diferent manera
depenent del rang de preus en el qual se situen. Per exemple, suposem dos ofertes comparativament
idèntiques (és a dir, amb la mateixa "distància" entre una oferta i altra):

1. Oferta 1: Preu més barat, 1 any de garantia addicional.
2. Oferta 2: 2000 euros més cara que l'anterior. 4 anys de garantia addicionals.

El pressupost base de licitació és de 100.000 euros en el nostre exemple:
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Supòsit 1:

 Oferta 1: 80.000€ + 1 any garantia = 100 + 4 = 104 punts.
 Oferta 2: 82.000€ + 4 anys garantia = 90 + 16 = 106 punts. (guanyadora)

Supòsit 2:

 Oferta 1: 96.000€ + 1 any garantia = 100 + 4 = 104 punts. (guanyadora)
 Oferta 2: 98.000€ + 4 anys garantia = 50 + 16 = 66 punts.

Com es  pot  veure  a  l'exemple,  el  criteri  resulta  distorsionador  fins  a  tal  punt,  que  dos  ofertes
comparativament idèntiques poden resultar guanyadores o perdedores depenent de com de properes
o de llunyanes siguin respecte del pressupost base de licitació.
Precisament, aquests criteris són especialment perjudicials quan el valor estimat es troba ben ajustat,
ja que en aquest cas, petites diferències de preu poden ser més determinants que una qualitat en
l'oferta molt superior, contravenint el principi de qualitat – preu establert a la Llei.

Un cas extrem d'aquest  fenomen és el  conegut com a "efecte cèntim".  Us adjuntem un cas real
d'aquest efecte:

“He leído su artículo de agosto de 2009 de El Consultor titulado “Criterios objetivos de adjudicación
versus objetivos de los criterios de adjudicación”.

Con su permiso, le planteo la siguiente duda: En una contratación (organización de un parque infantil)
teníamos criterios que dependían de juicio de valor (50 puntos) y precio (50 puntos), y 2 empresas, A
y  B.  Primeramente  puntuamos  los  criterios  que  dependían  de  un  juicio  de  valor  (proyecto  de
organización), de tal forma que la empresa A obtuvo 45 puntos y la empresa B obtuvo 5 puntos,
puesto que la oferta de la A era muy superior a la de la B.

Por lo que respecta al precio teníamos la fórmula 1 de su artículo: máximo al mejor precio y 0 al
precio base de licitación. La empresa A oferto el precio base de licitación, de tal forma que se le
otorgaron 0 puntos, y la empresa B ofertó el precio base de licitación menos un céntimo (!), de tal
forma que se le otorgaron los 50 puntos, y se quedó con el contrato (A: 45 + 0 = 45; B: 5 + 50 = 55)
siendo la oferta mucho peor que la de la empresa A. Por 0,01€ ganó el contrato.

En posteriores contrataciones, para evitar el “efecto céntimo” que desde entonces le llamamos, en las
contrataciones donde se valoran criterios que dependen de juicio de valor y de precio, para puntuar el
precio ponemos lo siguiente: si la puntuación máxima del precio son 50 puntos, otorgamos 10 puntos
por cada 5% de rebaja en el tipo de licitación, de tal forma que la baja máxima que puntuamos es un
25%, obteniendo los mismos puntos quien oferte un 25% de baja que quien (no habiéndose leído
bien los Pliegos), me oferte un 30% de baja. ¿Entiende Ud. que esta fórmula es legalmente correcta?
Si no lo fuera, ¿de qué manera podríamos evitar el “efecto céntimo”?”1

En el nostre cas, el sistema de puntuació que s'ha establert al PCAP és la manera que hem trobat per
a garantir  que les fórmules són neutrals  des del  punt  de vista  matemàtic  i  que dos ofertes que
comparativament són idèntiques,  sempre rebran una puntuació comparativament igual.  Així,  si en
l'exemple anterior s'hagués valorat el criteri preu atorgant un punt per cada 500 euros de rebaixa, de
la manera que fem nosaltres al PCAP, el resultat hagués sigut:

1  http://www.obcp.es/sites/default/files/documentos/documentos_10-M-Fueyo-Criterios-
adjudicacion_1816c32b.pdf (pàg. 59)

Pàg. 19/36 Expedient: 1-3-21-2

http://www.obcp.es/sites/default/files/documentos/documentos_10-M-Fueyo-Criterios-adjudicacion_1816c32b.pdf
http://www.obcp.es/sites/default/files/documentos/documentos_10-M-Fueyo-Criterios-adjudicacion_1816c32b.pdf


Junta Govern Local
any 2021

Supòsit 1:

 Oferta 1: 80.000€ + 1 any garantia = 40 + 4 = 44 punts.
 Oferta 2: 82.000€ + 4 anys garantia = 36 + 16 = 52 punts. (guanyadora)

Supòsit 2:

 Oferta 1: 96.000€ + 1 any garantia = 8 + 4 = 12 punts.
 Oferta 2: 98.000€ + 4 anys garantia = 4 + 16 = 20 punts. (guanyadora)

En ambdós casos l'oferta guanyadora és la mateixa i la distància entre ofertes també ho és (8 punts).

No volem dir amb això que aquesta sigui la millor manera d'aplicar la valoració matemàtica de les
ofertes, però sí que és l'única manera no distorsionadora que hem estat capaços de trobar.

El que no és possible fer és posar límits a la reducció de preu que poden oferir les empreses, ja que
això sí que contravindria la normativa sobre contractació. És el mecanisme de determinació d'ofertes
amb valors anormals i posterior justificació qui ha de complir la funció d'establir el límit inferior de
preu. Com s'ha raonat en l'apartat anterior, aquest mecanisme sí que està establert al plec i, per tant
no hi ha motiu per a declarar la inadequació dels criteris de valoració d'ofertes.»

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I.  Desestimar les al·legacions presentades en data 5 de febrer de 2021, assentament del registre
d’entrada núm. 447, per la Cambra Oficial de contractistes d’obres de Catalunya, contra el Plec de
clàusules administratives particulars que han de regir la contractació de les obres per a l’execució del
projecte de “Restauració i consolidació d’estructures històriques i mesures de protecció i posada en
valor del Castell d’Ulldecona” aprovat per la Junta de Govern Local en data 15 de gener de 2021,
segons els motius esmentats en els fonaments de dret. I en conseqüència, desestimar la sol·licitud de
suspensió del procés de licitació.

II. Notificar aquest acord a la Cambra Oficial de contractistes d’obres de Catalunya.

5.    ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE “RESTAURACIÓ I  
CONSOLIDACIÓ D’ESTRUCTURES HISTÒRIQUES I MESURES DE PROTECCIÓ I POSADA EN VALOR DEL  
CASTELL D’ULLDECONA”.  LOT NÚMERO 1  I 2:  ENLLUMENAT ORNAMENTAL I SISTEMA DE  
VIDEOVIGILÀNCIA  

1.  Per  decret  d’Alcaldia  de  29  de  gener  de  2020  es  va  adjudicar  a  BRULL  I  ALFONSO
ARQUITECTURA I  PATRIMONI SLP, el  contracte administratiu de servei  de redacció del  projecte
bàsic i d’execució per a la restauració i consolidació d’estructures històriques i mesures de protecció i
posada en valor del Castell d'Ulldecona.

2. Per Decret d’Alcaldia de data 15 de juny de 2020 es va aprovar inicialment el projecte tècnic redactat
per l’estudi d’arquitectura BRULL I ALFONSO, ARQUITECTURA I PATRIMONI, SLP que porta per títol
«Restauració i consolidació d’estructures històriques i mesures de protecció i posada en valor del Castell
d’Ulldecona», l’import del pressupost d’execució per contracta de la qual ascendeix a la quantitat total de
323.261,31 €
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És objecte d’aquest projecte les obres de restauració i consolidació de les estructures històriques del
Castell d’Ulldecona, així com la implantació de les mesures per millorar la seva protecció i posada en
valor.

3. Per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de gener de 2021, es va aprovar l’expedient i el Plec
de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte d’obres per a l’execució del projecte
de “Restauració i consolidació d’estructures històriques i mesures de protecció  i posada en valor del
Castell d’Ulldecona”, per procediment restringit i tramitació ordinària, amb diversos criteris d’adjudicació.
 
4. En data 21 de gener de 2021 es va publicar anunci de licitació per termini de vint dies naturals en el
Perfil de contractant de l'Ajuntament, per tal que els interessats presentessin les seves proposicions.

5. Atès que durant la licitació s'han presentat tres licitadors als lots 1 i 2, tal com consta en l'expedient, i
s’han  dut  a  terme  les  valoracions  pertinents  de  les  ofertes  presentades  per  part  de  la  Mesa  de
contractació, quedant les ofertes presentades classificades amb següent ordre, d’acord amb els criteris
de valoració establerts als Plecs:

Lot 1

NIF Nom empresa
Garantia
(ampl.)

Import
(IVA inclòs)

Criteri
garant.

Criteri
preu

Puntuació
total

B98617111 CONTRAFFORTE  RESTAURO,
S.L. 3,25 19.294,67 4,02 16,54 20,55

A62782347 REHATEC FAÇANES SAU 2 21.402,61 3,16 8,11 11,27

B43532332 FULGENCIO VILLAR, SL 1 22.808,37 1,97 2,48 4,45

Lot 2

NIF Nom empresa Garantia
(ampl.)

Import
(IVA inclòs)

Criteri
garant.

Criteri
preu

Puntuació
total

B98617111 CONTRAFFORTE  RESTAURO,
S.L. 3,25 13.837,77 4,02 12,21 16,22

A62782347 REHATEC FAÇANES SAU 2 15.428,27 3,16 5,84 9,00

B43532332 FULGENCIO VILLAR, SL 1 16.581,80 1,97 1,23 3,20

6. La Mesa acordà elevar proposta d'adjudicació a l’empresa següent, atès que es considera l’oferta més
avantatjosa i compleix tots els requisits establerts als Plecs de clàusules administratives i als Plecs de
prescripcions tècniques:

 CONTRAFFORTE RESTAURO, S.L.: 

o Lot 1: preu d’execució de l’obra 19.294,67 € (IVA inclòs), ampliació del termini de garantia
en 3 anys i 3 mesos.

o Lot 2: preu d’execució de l’obra 13.837,77 € (IVA inclòs), ampliació del termini de garantia
en 3 anys i 3 mesos.

7. Atès que s’ha verificat el compliment dels requisits previs (capacitat d’obrar, personalitat jurídica,
representació, solvència i absència de prohibicions) mitjançant la consulta de les bases de dades del

Pàg. 21/36 Expedient: 1-3-21-2



Junta Govern Local
any 2021

Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) i del Registre Oficial
de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE).

8. La Junta de Govern Local és competent per a l’adjudicació d’aquest contracte, per delegació de
l'Alcaldia, la qual ostenta la competència originària en virtut del que estableix la disposició addicional
segona de la Llei de Contractes del Sector Públic.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Adjudicar a CONTRAFFORTE RESTAURO, S.L. el contracte d’obres per a l’execució del “Restauració i
consolidació d’estructures històriques i mesures de protecció  i posada en valor del Castell d’Ulldecona”,
de conformitat amb les condicions que figuren als Plecs de clàusules administratives i particulars, i amb
l'oferta presentada per l'adjudicatari, atès que és la proposta més avantatjosa segons la valoració duta a
terme seguint els criteris establerts als Plecs, amb el següent detall:

o Lot 1. Enllumenat ornamental: per un import de 19.294,67 € (IVA inclòs) i una ampliació
del termini de garantia en 3 anys i 3 mesos.

o Lot 2. Sistema de videovigilància: per un import de 13.837,77 € (IVA inclòs) i una ampliació
del termini de garantia en 3 anys i 3 mesos.

II. Sotmetre la present adjudicació a la condició suspensiva de la efectiva consolidació dels recursos que
han de finançar el  contracte.  Una vegada confirmada la  concessió  de la  subvenció  que finança el
contracte, es notificarà aquesta circumstància a l’adjudicatari per tal d’iniciar l’execució dels treballs.

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

IV.  Comunicar  a  l’adjudicatari  que  la  notificació  d’adjudicació  va  acompanyada  del  document  de
formalització del contracte, que s’haurà de retornar signat electrònicament en un termini de quinze dies
hàbils a partir de la recepció de la notificació.

V. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i és susceptible de recurs contenciós administratiu, que
s’ha d’interposar davant els Jutjats de Tarragona, en el termini de dos mesos; o, alternativament, de
recurs potestatiu de reposició, que s’ha d’interposar davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, en
el termini d’un mes. No obstant això, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que estimin
procedent.

6.    ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE “RESTAURACIÓ I  
CONSOLIDACIÓ D’ESTRUCTURES HISTÒRIQUES I MESURES DE PROTECCIÓ I POSADA EN VALOR DEL  
CASTELL D’ULLDECONA”. LOT NÚMERO 3: TREBALLS DE RESTAURACIÓ. TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ  
D’EDIFICIS CULTURALS I RELACIONATS AMB L’ART. TREBALLS GENERALS DE CONSTRUCCIÓ D’IMMOBLES I  
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL  

1.  Per  decret  d’Alcaldia  de  29  de  gener  de  2020  es  va  adjudicar  a  BRULL  I  ALFONSO
ARQUITECTURA I  PATRIMONI SLP, el  contracte administratiu de servei  de redacció del  projecte
bàsic i d’execució per a la restauració i consolidació d’estructures històriques i mesures de protecció i
posada en valor del Castell d'Ulldecona.
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2. Per Decret d’Alcaldia de data 15 de juny de 2020 es va aprovar inicialment el projecte tècnic redactat
per l’estudi d’arquitectura BRULL I ALFONSO, ARQUITECTURA I PATRIMONI, SLP que porta per títol
«Restauració i consolidació d’estructures històriques i mesures de protecció i posada en valor del Castell
d’Ulldecona», l’import del pressupost d’execució per contracta de la qual ascendeix a la quantitat total de
323.261,31 €

És objecte d’aquest projecte les obres de restauració i consolidació de les estructures històriques del
Castell d’Ulldecona, així com la implantació de les mesures per millorar la seva protecció i posada en
valor.

3. Per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de gener de 2021, es va aprovar l’expedient i el Plec
de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte d’obres per a l’execució del projecte
de “Restauració i consolidació d’estructures històriques i mesures de protecció  i posada en valor del
Castell d’Ulldecona”, per procediment restringit i tramitació ordinària, amb diversos criteris d’adjudicació.
 
4. En data 21 de gener de 2021 es va publicar anunci de licitació per termini de vint dies naturals en el
Perfil de contractant de l'Ajuntament, per tal que els interessats presentessin les seves proposicions.

5. Atès que durant la licitació s'han presentat sis licitadors al lot 3, tal com consta en l'expedient, i s’han
dut a terme les valoracions pertinents de les ofertes presentades per part de la Mesa de contractació,
quedant les ofertes presentades classificades amb següent ordre, d’acord amb els criteris de valoració
establerts als Plecs:

Empresa
Garantia

(ampliació)

Import
(IVA

inclòs)

Criteris
judici
valor*

Criteri
garantia

Criteri
preu

Puntuaci
ó total

CYRESPA
ARQUITECTONICO, S.L

4 217.215,25 45,00 4,32 32,86 82,19

CONTRAFFORTE
RESTAURO, S.L.

3,25 230.315,15 38,00 4,02 26,31 68,33

QUEROL GUARDIOLA SLU 5 199.474,73 17,00 4,59 41,73 63,32

RECOP  RESTAURACIONS
ARQUITECTONIQUES, SL

7 238.942,88 30,00 4,85 22,00 56,85

REHATEC FAÇANES SAU 10 247.478,35 22,00 4,97 17,73 44,70

CONSTECNIA 3, SL 2 273.262,88 31,00 3,16 4,84 39,00

*Es pot consultar el detall de la valoració d'aquests criteris en l'informe tècnic que es troba publicat a la
plataforma de contractació de l'Ajuntament d'Ulldecona, al tauler d'anuncis de la licitació.

6. La Mesa acordà elevar proposta d'adjudicació a l’empresa següent, atès que es considera l’oferta més
avantatjosa i compleix tots els requisits establerts als Plecs de clàusules administratives i als Plecs de
prescripcions tècniques:

 CYRESPA ARQUITECTÓNICO, SL.: preu d’execució de l’obra 217.215,25 € (IVA inclòs),
ampliació del termini de garantia en 4 anys.

7. Atès que s’ha verificat el compliment dels requisits previs (capacitat d’obrar, personalitat jurídica,
representació, solvència i absència de prohibicions) mitjançant la consulta de les bases de dades del
Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) i del Registre Oficial
de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE).
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8. La Junta de Govern Local és competent per a l’adjudicació d’aquest contracte, per delegació de
l'Alcaldia, la qual ostenta la competència originària en virtut del que estableix la disposició addicional
segona de la Llei de Contractes del Sector Públic.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Adjudicar a CYRESPA ARQUITECTÓNICO, S.L. el contracte d’obres per a l’execució del “Restauració i
consolidació d’estructures històriques i mesures de protecció  i posada en valor del Castell d’Ulldecona”
Lot número 3: Treballs de restauració. Treballs de construcció d’edificis culturals i relacionats amb l’art.
Treballs generals de construcció d’immobles i obres d’enginyeria civil, de conformitat amb les condicions
que figuren als Plecs de clàusules administratives i particulars, i amb l'oferta presentada per l'adjudicatari,
per un import de 217.215,25€ (IVA inclòs), ampliació del termini de garantia en 4 anys, atès que és la
proposta més avantatjosa segons la valoració duta a terme seguint els criteris establerts als Plecs.

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

III.  Comunicar  a  l’adjudicatari  que  la  notificació  d’adjudicació  va  acompanyada  del  document  de
formalització del contracte, que s’haurà de retornar signat electrònicament en un termini de quinze dies
hàbils a partir de la recepció de la notificació.

IV. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i és susceptible de recurs contenciós administratiu,
que s’ha d’interposar davant els Jutjats de Tarragona, en el termini de dos mesos; o, alternativament, de
recurs potestatiu de reposició, que s’ha d’interposar davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, en
el termini d’un mes. No obstant això, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que estimin
procedent.

7.   APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU “REMODELACIÓ D’ENLLUMENAT DEL CAMP DE FUTBOL  
MUNICIPAL D’ULLDECONA”  

L’Ajuntament d’Ulldecona té la voluntat de renovar les instal·lacions d’enllumenat del camp de futbol i
regularitzar la potència elèctrica i ubicació dels equips de mesura. 

Per aquest motiu el Sr. Francesc Aguila Llobet, amb número de col·legiat 8.714, per encàrrec d'aquest
Ajuntament, ha elaborat un projecte que porta per títol projecte executiu “Remodelació d’enllumenat
del camp de futbol municipal d’Ulldecona” l’import del pressupost d’execució per contracta del qual
ascendeix a la quantitat total de 119.755,23 €.  Aquest projecte té per objecte definir les actuacions
tècniques  necessàries  per  a  l’execució  de  la  remodelació  de  l’enllumenat  del  camp  de  futbol,
descrivint les característiques tècniques i constructives, així com el càlcul dels preus, de la instal·lació
elèctrica  en  baixa  tensió,  que  han  de  servir  com a  document  preparatori  del  contracte  d’obra,  i
posteriorment com a pauta a seguir pel contractista per a l’execució de la instal·lació elèctrica  de
baixa tensió, així com per a la seva legalització.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Aprovar inicialment el projecte que porta per títol projecte executiu “Remodelació d’enllumenat del
camp de  futbol  municipal  d’Ulldecona”,  l’import  del  pressupost  d’execució  per  contracta  del  qual
ascendeix a la quantitat total de 119.755,23 € segons el següent detall:

CONCEPTE                                                                                                                   IMPORT  

Execució material............................................................................................83.169,13 €
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Despeses generals (13%)...............................................................................10.811,99 €
Benefici industrial (6%)......................................................................................4.990,15 €

IVA (21%)........................................................................................................20.783,97 €
TOTAL...........................................................................................................119.755,23 €

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.

8. APROVACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT DE XARXA DE FIBRA ÒPTICA AL BARRI DELS VALENTINS, EL  
CASTELL, SANT JOAN DEL PAS I VENTALLES  D'ULLDECONA  

Nom: ADAMO TELECOM IBERIA, SAU
Registre general: 3403 - 16/11/2020
Expedient: 2-41-20-1
Emplaçament: BARRIS ULLDECONA
Obra a realitzar: PLA DESPLEGAMENT DE XARXA DE FIBRA OPTICA AL BARRI DELS

VALENTINS,  EL  CASTELL,  SANT  JOAN  DEL  PAS  I  VENTALLES
 D'ULLDECONA

Vista la sol·licitud de llicència dalt referenciada, per executar obres segons el projecte presentat i 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;

L'Alcaldessa sotasignant proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Aprovar el Pla de Desplegament per a l’estesa de fibra òptica, al municipi d’Ulldecona, presentat
per l’empresa ADAMO TELECOM IBERIA, SAU, amb les condicions que segueixen a continuació:

• Totes  les  instal·lacions  que  es  realitzin  pel  subsòl,  serà  necessari  sol·licitar  o  obtenir  la
corresponent llicència per part de l’Ajuntament, amb la disposició de les fiances per obertura
de rases en domini públic i compliment de l’ordenança municipal d'instal·lacions elèctriques i
de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la via pública.

• Totes les instal·lacions aèries que es realitzin, tant per les façanes com encreuaments pel sòl
públic, per poder realitzar-les, primer serà necessari procedir a la declaració responsable del
tram a realitzar, aportant una còpia dels permisos dels propietaris afectats.

• Els  desplegaments  aeris  i  per  façanes  no  podran  realitzar-se  en  casos  justificats
d’edificacions del patrimoni històric-artístic o que puguin afectar la seguretat pública.
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• Les instal·lacions de nous traçats de cablejats per les façanes, es col·locaran unides a les
instal·lacions  existents  de  telecomunicacions  que  hi  hagi,  no  afectant  noves  parts  de  la
façana.

• Totes  les  instal·lacions  que  hagin  de  passar  per  canalitzacions  existents  de  titularitat
municipal, primer s’haurà d’arribar a un acord amb l’Ajuntament, abans de poder utilitzar-les.

2. L’aprovació del Pla no implica la concessió de cap autorització ni llicència. Un cop aprovat el Pla i
abans  de  la  seva  execució,  l’operador  haurà  de  presentar  les  corresponents  declaracions
responsables, de conformitat amb allò que estableix l’article 34.6 de la LGTel i la disposició addicional
vuitena de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

3. Notificar el present acord a ADAMO TELECOM IBERIA, SAU.

9. LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  

Sol·licitant: NEDGIA CATALUNYA, SA
Registre general: 431 - 04/02/2021  
Expedient: 2-43-21-5
Emplaçament: SOL, 16
Superfície ocupada: 2,75 m2

Motiu de l'ocupació: OBERTURA DE RASA PER CONNEXIÓ ESCOMESA DE GAS 
NATURAL. REF. GDEC4721010039

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  NEDGIA CATALUNYA, SA la llicència dalt referenciada,  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.

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.
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10. CONCESSIONS FUNERÀRIES  

ATORGAMENT DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS  

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

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  les concessions sobre drets  funeraris  consistent  en l'ocupació  privativa de nínxols  del
cementiri municipal que es detallen a continuació.

Nínxol: 695-C; Ulldecona
Titular: SPSG
Domicili: C/Merce Rodoreda
Població: 43550 Ulldecona

Nínxol: 696-C; Ulldecona
Titular: APB
Domicili: C/Via Augusta, 23
Població: 43550 Ulldecona

Nínxol: 697-C; Ulldecona
Titular: MGV
Domicili: C/Vicent Auba, 7 A, 2º, 4
Població: 43550 Ulldecona

Nínxol: 698-C; Ulldecona
Titular: AMBL
Domicili: Av. Escoles, 9
Població: 43550 Ulldecona

Nínxol: 700-C; Ulldecona
Titular: AAT
Domicili: Av. Ramon Salomon, 18, 2-A
Població: 43550 Ulldecona

Nínxol: 701-C; Ulldecona
Titular: AAT
Domicili: Av. Ramon Salomon, 18, 2-A
Població: 43550 Ulldecona
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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 de
titularitat de concessions administratives sobre nínxols de nova construcció.

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: SAA
Expedient: 1-13-21-2 (1)
Anterior Titular: AMB
Nínxol: 8-A; Sant Joan del Pas
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Nou titular: JBPF
Expedient: 1-13-21-2 (2)
Anterior Titular: JFF
Nínxol: 170-B; Ulldecona

Nou titular: JBPF
Expedient: 1-13-21-2 (3)
Anterior Titular: JFF
Nínxol: 253-B; Ulldecona

Nou titular: MRMP
Expedient: 1-13-21-2 (4)
Anterior Titular: FMF
Nínxol: 209-A; Els Valentins

Nou titular: MRMP
Expedient: 1-13-21-2 (5)
Anterior Titular: FMF
Nínxol: 210-A; Els Valentins

Nou titular: EDF
Expedient: 1-13-21-2 (6)
Anterior Titular: JDF
Nínxol: 60-C; Ulldecona 

Nou titular: EDF
Expedient: 1-13-21-2 (7)
Anterior Titular: JDF
Nínxol: 63-C; Ulldecona 

ou titular: EDF
Expedient: 1-13-21-2 (8)
Anterior Titular: JDF
Nínxol: 72-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.

6. Aprovar les liquidacions en concepte de Taxa sobre concessions funeràries en la seva modalitat de 
transmissió de concessions administratives funeràries.
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RENÚNCIA A LA CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS  

Nínxol: 204-A; Ulldecona

Titular: MGF
Sol·licitant: GAC
Domicili: Av. Ramon Salomon. 17, 1
Població: 43550 Ulldecona

Vista la sol·licitud de renúncia a la concessió funerària dalt referenciada.

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:

Acceptar la renúncia a la concessió dalt referenciada sobre drets funeraris, consistent en l'ocupació
privativa de nínxols, del cementiri municipal.

11. LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ DEL DOMIINI PÚBLIC: GUALS  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUAL  

Sol·licitant: ICP
Emplaçament: c/Sant Agustí, 2 43559 Barri Castell
Metres lineals: 4
Número de placa: 789

Vista  la  sol·licitud  de  llicència  d'ocupació  del  domini  públic  dalt  referenciada,  per  a  un  gual  a
l'emplaçament c/Sant Agustí, 2.

Vist l'informe de la policia local, el qual obra en l'expedient.

Vist el que preveu l'ordenança municipal  reguladora dels guals per entrada i sortida de vehicles al
terme municipal d'Ulldecona.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar a ICP la llicència dalt referenciada. Advertir a l’usuari que en lloc 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.
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2. Informar a l'interessat que l'atorgament de la dita llicència tan sols li  atribueix una condició de
precarista, essencialment revocable per raons d'interès públic, d'urbanització i d'ordenació del trànsit,
i sense dret a indemnització.

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

4.  La  llicència  de  gual  comporta  automàticament  la  llicència  d'obres  en  els  casos  en  què  sigui
necessària l'adequació o senyalització del gual corresponent, d'acord amb les oportunes indicacions
tècniques referents als elements urbans a emprar.

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUALS. RENÚNCIA A LA LLICÈNCIA  

Vistes  les  sol·licituds  de  renúncia  a  les  llicències  d'ocupació  del  domini  públic  per  a  gual
referenciades.

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 data 17 de juny de 2019,

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Acceptar les renúncies a les llicències referenciades:

Sol·licitant: JJFB
Emplaçament: C/Sant Vicent, 25
Número placa: 80

Sol·licitant: JJFB
Emplaçament: C/Sant Vicent, 21
Número placa: 460

Sol·licitant: JFL
Emplaçament: Crta. Godall, 25
Número placa: 601

Sol·licitant:  FP
Emplaçament:  C/Sant Cristofol, 4

          Gual Número:    417
          Metres lineals 
          contragual:            5
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12. LLICÈNCIES 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 el Sr. Ivan Vila Porres compta amb 18 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 al Sr. Ivan Vila Porres la llicència municipal d'ocupació temporal del Mercat Municipal, per
manca d'assistència.

II. Informar a l'interessat que a partir del 19 de març se li impedirà la utilització del lloc o parada del
mercat.

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

13.    RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE 2  DE FEBRER DE 2021,  RELATIU A L’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 EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA PER A L’ANY 2020.  

DECRET CONEGUT  :

"Assumpte: 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 en el marc de la convocatòria extraordinària per a l’any 2020

Atès  que  el  Consell  Comarcal  del  Montsià,  d’acord  amb  l’Ordre  TSF/156/2018  i  la  Resolució
TSF/1419/2020, de 16 de juny, va sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) una subvenció
per a la realització del Programa Treball i Formació extraordinari en les línies següents: 

• Línia PANP-COVID: les persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada (DONO
com a  mínim 6 mesos durant  els  18 mesos anteriors  a  la  data  de la  presentació  de la
corresponent oferta d’ocupació), no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’
ajuts, preferentment més grans de 45 anys o que tinguin reconegut oficialment un grau de
discapacitat igual o superior al 33%.

• Línia  COVID:  les  persones  inscrites  al  Servei  Públic  d'Ocupació  de  Catalunya  com  a
demandants d'ocupació no ocupades (DONO) a partir del 16 de març de 2020, aquest inclòs.

D’acord amb l’annex 2 de l’esmentada Resolució la distribució territorial dels contractes de treball
preassignats per línia és la següent: 
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Durada 6 mesos

COVID 4

PANP-COVID 5

2. El projecte d’experiència laboral i accions formatives presentat és el Pla de reactivació i adaptació a
la  «nova  normalitat»  de  la  comarca  del  Montsià.  Aquest  Pla,  conforme  a  base  5  de  l’ordre
TSF/156/2018, de 20 de setembre, contempla accions que tenen la consideració de supramunicipals,
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 i  les activitats dels
municipis.

MUNICIPI 
PANP 

6 mesos
PANP 

12 mesos

La Sénia 1

Santa Bàrbara 1

Ulldecona 1

Masdenverge 1 ( 3 mesos)

St Jaume E 1

SCRàpita 1

Alcanar 1

Freginals 1 (2,25 mesos)

La Galera 1 (2,25 mesos)

Godall 1 (2,25 mesos)

Mas de B 1 (2,25 mesos)

CC Montsià 1 + 1 (6 mesos)

Amb aquest Pla, el que pretén aquest Consell Comarcal és reforçar les tasques més necessàries en 
aquesta crisi sanitària del Covid-19 dels diferents municipis de la comarca del Montsià.

3.  Tot  i  el  caràcter  estrictament  comarcal  del  projecte,  aquest  es  desenvoluparà  en  espais  o
instal·lacions dels municipis esmentats.

4. Que segons les bases reguladores d’aquesta Ordre, les entitats beneficiàries d’aquests ajuts han
de desenvolupar dos tipus d’accions a les persones destinatàries del programa: accions d’experiència
laboral i accions formatives.

5. Que les accions formatives d’aquesta convocatòria seran transversals, son obligatòries per a tots
els  participants  del  programa.  Aquestes  accions  formatives,  a  efectes  de  subvenció  tindran  una
durada de 60 hores i es realitzaran a Amposta.

Aquestes accions formatives han de ser impartides durant el contracte de treball i dintre de l’horari
laboral.
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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 17 de juny
de 2019. 

Per tot això,

HE RESOLT:

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

II. 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 en el marc de la convocatòria extraordinària per a l’any 2020, en els termes en què figura
incorporat a l'expedient administratiu.

III. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern Local en la propera sessió que 
celebri."

14.   RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DEL PROJECTE AGRUPAT DE L’ATENEU COOPERATIU  
DE LES TERRES DE L’EBRE (ACTE)  ENTRE LA FUNDACIÓ PRIVADA ASTRES I L'AJUNTAMENT  
D'ULLDECONA.  

DECRET CONEGUT  :

"Assumpte:  Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  del  projecte  agrupat  de  l’Ateneu
Cooperatiu  de les Terres de l’Ebre (ACTE) entre la  Fundació Privada Astres i  l'Ajuntament
d'Ulldecona 

Atès  que  l’Ajuntament  és  coneixedor  de  les  bases  aprovades  en  ORDRE  TSF/234/2017  de  13
d’octubre  que  regeixen  la  convocatòria  de  subvencions  per  a  projectes  de  la  Xarxa  d’Ateneus
Cooperatius  i  projectes  Aracoop,  per  al  foment  de  l’Economia  Social  i  del  cooperativisme,
coneixedores també de la constitució d’agrupacions d’entitats que comporta la realització d’accions en
el marc d’aquesta convocatòria.

Atès que en data 16 de desembre de 2020 a les parts signants els va ser atorgada una subvenció per
part de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa amb
número d’expedient TSF073/20/000020.

Atès que l’esmentada subvenció va ser concedida per a projectes de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i
projectes  Aracoop,  per  al  foment  de  l’Economia  Social  i  del  cooperativisme  per  import  total  de
222.000,00 €, que es detalla de la següent forma:

Nom Entitat Pressupost

FUNDACIÓ ASTRES 131.952,01 €

FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS 44.797,99 €

FUNDACIÓ ULLDECONA 4.000,00 €

AJUNTAMENT D'ULLDECONA 4.000,00 €

AJUNTAMENT D'AMPOSTA 10.400,00 €
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AJUNTAMENT DE TORTOSA 6.350,00 €

SURTDECASA, SCCL 10.500,00 €

ALC ASSESSORS, SCCL 4.000,00 €

EPI, ENERGIA PER LA IGUALTAT, SCCL 4.000,00 €

ATENEU INFORMÀTIC, SCCL 2.000,00 €

TOTAL: 222.000,00€

L’Ajuntament d’Ulldecona es compromet a realitzar la següent acció, detallada amb l’atorgament de la
subvenció indicada:

Eix A – Actualització de la diagnosi i/o visibilització de l’economia social i cooperativa al
territori. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 3.250,00€ (Despeses de personal intern i recursos web) 
Eix  B  –  Accions  de  suport  i  acompanyament  a  la  creació  i  desenvolupament  de
cooperatives  i  societats  laborals  i  inserció  laboral  en  empreses  de  l’economia  social  i
cooperativa. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 150,00€ (Despeses de personal intern) 
Eix  C  –  Promoció  de  la  fórmula  cooperativa  i  les  societats  laborals  dirigida  a  les
associacions i altres empreses. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 150,00€ (Despeses de personal intern) 
Eix D – Promoció de la fórmula cooperativa i  les societats laborals per a la continuïtat
d’empreses i/o entitats properes al tancament d’activitat. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 150,00€ (Despeses de personal intern) 
Eix E– Actuacions per conèixer i aprendre els models d’empresa cooperativa destinada a
joves estudiants de secundària, batxillerat i cicles formatius de formació professional així
com el respectiu personal docent o professorat. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 150,00€ (Despeses de personal intern) 
Eix  F  –  Facilitar  eines,  recursos i  suport  necessari  per  a  la  creació  i  transformació en
cooperatives i societats laborals destinat a prescriptors i professionals de l’àmbit de les
assessories i gestories. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 150,00€ (Despeses de personal intern)

Per tot això,

HE RESOLT:

I. Aprovar el conveni de col·laboració del projecte agrupat de l’Ateneu Cooperatiu de les Terres de
l’Ebre (ACTE) entre la Fundació Privada Astres i l'Ajuntament d'Ulldecona, en els termes que figura
incorporat en l’expedient administratiu.

II. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern Local en la propera sessió que
celebri."
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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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