
Junta Govern Local
any 2021

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

EL DIA 14   DE MAIG 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 catorze de maig 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. Llicències d'ocupació del domini públic: Guals.

5. Aprovació del pla de desplegament de fibra òptica al Barri Castell.

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

7. Acord d’adhesió al contracte 2019.03-D1 de l’acord marc de subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03).

8. Ratificació de l’acord del Ple Municipal  de data 3 de maig de 2021 de l’aprovació del
contracte de lloguer de finca rústica municipal per a l’extracció de roca ornamental.
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9. Donació de compte de l’informe de l’arquitecte municipal de data 3 de maig de 2021, en
relació amb els mapes de perillositat i risc d'inundació a la conca de l'Ebre.

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 9 d’abril 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: SFG
Registre general: 988 - 18/03/2021
Expedient: 2-33-21-18
Emplaçament: CARRER CALVARI, 51
Obra a realitzar: COBRIMENT DE LA COBERTA I MILLORA D'AÏLLAMENT

Nom: AMV
Registre general: 1131 - 02/04/2021
Expedient: 2-33-21-24
Emplaçament: VALLAS, 11
Obra a realitzar: ENDERROC HABITATGE
Observacions: Condicionada  a  que  caldrà  dur  a  terme  aquelles  tasques  que  es

considerin necessàries per tal d’assegurar l’estabilitat dels murs de les
mitgeres  de  les  construccions  veïnes,  així  com la  seva  estanquitat  i
protecció vers l’aigua (salubritat).

Nom: VRQ
Registre general: 1132 - 02/04/2021
Expedient: 2-33-21-25
Emplaçament: CARRER SOL, 15 - ELS VALENTINS
Obra a realitzar: CANVI DE COBERTA
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Nom: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.
Registre general: 1133 - 05/04/2021
Expedient: 2-33-21-26
Emplaçament: POL. 75, PARC. 55 (CTRA. TV--3319 P.K. 1,340)
Obra a realitzar: ESTESA DE NOVA LINIA SUBTERRANIA. REF. 290103-BT
Observacions:: Condicionada a:

 • S’haurà d’obtenir la corresponent autorització del Servei Territorial de
Mobilitat de les Terres de l’Ebre, per poder executar les obres en la zona
d’afecció de la carretera       TV-3319.
 • Restitució dels paviments a l’estat original anterior a l’execució de les
obres.
 • 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: CMF
Registre general: 1180 - 09/04/2021
Expedient: 2-33-21-28
Emplaçament: CARRER ARIBAU, 18
Obra a realitzar: CANVIAR LA CAIXA DEL COMPTADOR

Nom: BHAM
Registre general: 1181 - 09/04/2021
Expedient: 2-33-21-29
Emplaçament: CARRER CANET LO ROIG, 5, 4 - URB. MOLI DE L'OM
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE PISCINA

Nom: AGS
Registre general: 1188 - 12/04/2021
Expedient: 2-33-21-30
Emplaçament: POL. 71, PARC. 131
Obra a realitzar: OBRES DE MILLORA A LES ENTRADES DE LES PISTES DE PADEL

Nom: JMCI
Registre general: 1262 - 14/04/2021
Expedient: 2-33-21-31
Emplaçament: AV. RAMON SALOMON, 34
Obra a realitzar: AMPLIAR L'ACCES EXISTENT A LA  TANCA DE LA FINCA EN 1,5 M A

LA PART DRETA I REPARA LA PART ESQUERRA

Nom: JEB
Registre general: 1319 - 19/04/2021
Expedient: 2-33-21-32
Emplaçament: POL. 53, PARC. 196
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA I PORTA A LA FINCA

Nom: SRR
Registre general: 1329 - 20/04/2021
Expedient: 2-33-21-33
Emplaçament: POL. 68, PARC. 150
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Obra a realitzar: CONSTRUCCIÓ DE TANCA
Observacions: Condicionada a què caldrà situar la tanca a una distància mínima d’un 

metre respecte al camí.

Nom: RMC
Registre general: 1464 - 23/04/2021
Expedient: 2-33-21-35
Emplaçament: CARRER CARME, 23
Obra a realitzar: OBRES MENORS DE REFORMA

Nom: MRCF
Registre general: 1465 - 23/04/2021
Expedient: 2-33-21-37
Emplaçament: ARIBAU, 25 (MURADA DE DALT, 31)
Obra a realitzar: SUBSTITUCIO DE LA COBERTA  DE L'HABITATGE UNIFAMILIAR

Nom: CES
Registre general: 1488 - 27/04/2021
Expedient: 2-33-21-40
Emplaçament: GUIFRE, 40
Obra a realitzar: COBRIMENT D'UN ESVORANC I OBERTURA DE PORTA AL MUR DEL

JARDI

Nom: DC
Registre general: 1495 - 27/04/2021
Expedient: 2-33-21-41
Emplaçament: MURADA DE BAIX, 31
Obra a realitzar: SUBSTITUCIO  DE  COBERTA  I  MODIFICACIO  DE  FUSTERIES

EXTERIORS DE L'HABITATGE

Nom: RMT
Registre general: 1558 - 05/05/2021
Expedient: 2-33-21-44
Emplaçament: POL. 34, PARC. 219, 220
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA A LES FINQUES
Observacions: Condicionada a què caldrà 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
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.
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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.

APROVACIÓ PRÈVIA DE PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA D’INTERÈS PÚBLIC EN SÒL NO URBANITZABLE  

Nom: MARBRES SENIA, S.A. 
Registre general: 2968 - 30/09/2019
Expedient: 2-33-19-63
Emplaçament: POL. 53, PARC. 66
Actuació específica: MODIFICACIO DEL TRAÇAT DEL CAMI DE LO MOLLO

Vista la sol·licitud de llicència dalt  referenciada, per realitzar la  MODIFICACIO DEL TRAÇAT DEL
CAMI DE LO MOLLO, segons el projecte presentat i la documentació acompanyada.

Atès que l’article 48.2 del Decret legislatiu 1/2010, que aprova el text refós de la llei d’urbanisme
estableix que els projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable han de
ser aprovats prèviament per l’ajuntament i definitivament per la Comissió territorial d’urbanisme.

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:

I. Aprovar amb caràcter previ el projecte la MODIFICACIO DEL TRAÇAT DEL CAMI DE LO MOLLO
presentat per la raó social MARBRES SENIA, S.A.

II. Trametre aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per a la seva
aprovació definitiva.

LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA  

Nom: RMMS
Registre general: 1459 - 22/04/2021
Expedient: 2-33-21-34
Objecte: PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA
Emplaçament: POL. 32, PARC. 81
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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 MATAMOROS SOSPEDRA, ROSA-M.  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.

3.   LLICÈNCIES D’ACTIVITAT  

OBERTURA ESTABLIMENTS. COMUNICACIÓ INICI ACTIVITAT  

Sol·licitant: CASTELL PUJOL, JOSEP
Registre General: 1062 - 25/03/2021
Expedient: 2-37-21-7
Emplaçament: CARRER MAJOR, 77, esc. 3 - ELS VALENTINS
Activitat: CASA DE POBLE INDEPENDENT
Classificació de l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

Antecedents:

1. En data 25/03/2021 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació d'inici de l'activitat de CASA
DE POBLE INDEPENDENT al CARRER MAJOR, 77, esc. 3 - ELS VALENTINS, acompanyada de la
documentació exigida per la normativa vigent, per part de CASTELL PUJOL, JOSEP. 

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts per l'article 32.1 de la Llei 18/2020, del
28 de desembre, de facilitació 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 25/03/2021 el Sr. CASTELL
PUJOL, JOSEP inicia l'activitat de CASA DE POBLE INDEPENDENT al CARRER MAJOR, 77, esc. 3
- ELS VALENTINS, 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.
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OBERTURA ESTABLIMENTS. COMUNICACIÓ INICI ACTIVITAT  

Sol·licitant: CIFUENTES ROMAN,GRISELA
Registre General: 1461 - 23/04/2021
Expedient: 2-37-21-9
Emplaçament: CARRER DEL MAR, 46, BAIXOS
Activitat: HERBORISTERIA I CONSULTA DE TERAPIES ALTERNATIVES
Classificació de l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

Antecedents:

1.  En  data  23/04/2021 va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
HERBORISTERIA I CONSULTA DE TERAPIES ALTERNATIVES al CARRER DEL MAR, 46, BAIXOS,
acompanyada  de  la  documentació  exigida  per  la  normativa  vigent,  per  part  de  CIFUENTES
ROMAN,GRISELA. 

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts per l'article 32.1 de la Llei 18/2020, del
28 de desembre, de facilitació 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  23/04/2021 a  la  Sra.
CIFUENTES ROMAN,GRISELA inicia l'activitat  de  HERBORISTERIA I CONSULTA DE TERAPIES
ALTERNATIVES al CARRER DEL MAR, 46, BAIXOS, salvat el dret de propietat i sense perjudici de
tercers, condicionada al compliment dels valors límit d'emissió i les mesures preventives marcades en
la documentació aportada i legislació pertinent.

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

OBERTURA ESTABLIMENTS. COMUNICACIÓ INICI ACTIVITAT  

Sol·licitant: FIGUEIRAS DE NATALUCCI, CLAUDIA MARIA
Registre General: 1462 - 23/04/2021
Expedient: 2-37-21-10
Emplaçament: JACINT VERDAGUER, 11, BAIXOS
Activitat: ELABORACIO DE MENJAR PER EMPORTAR
Classificació de l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

Antecedents:

1.  En  data  23/04/2021 va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat
d’ELABORACIO  DE  MENJAR  PER  EMPORTAR al  carrer  JACINT  VERDAGUER,  11,  BAIXOS,
acompanyada  de  la  documentació  exigida  per  la  normativa  vigent,  per  part  de  FIGUEIRAS DE
NATALUCCI, CLAUDIA MARIA. 

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts per l'article 32.1 de la Llei 18/2020, del
28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.
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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  23/04/2021 a  la  Sra.
FIGUEIRAS DE NATALUCCI, CLAUDIA MARIA inicia l'activitat d’ELABORACIO DE MENJAR PER
EMPORTAR al carrer JACINT VERDAGUER, 11, BAIXOS, salvat el dret de propietat i sense perjudici
de tercers, condicionada al compliment dels valors límit d'emissió i les mesures preventives marcades
en la documentació aportada i legislació pertinent.

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

OBERTURA ESTABLIMENTS. COMUNICACIÓ INICI ACTIVITAT  

Sol·licitant: FARMACIA A. VILADOT, CB
Registre General: 1537 - 04/05/2021
Expedient: 2-37-21-11
Emplaçament: MAJOR, 75
Activitat: FARMACIA
Classificació de l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

Antecedents:

1.  En  data  04/05/2021 va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
FARMACIA al carrer MAJOR, 75, acompanyada de la documentació exigida per la normativa vigent,
per part de la raó social FARMACIA A. VILADOT, CB. 

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts per l'article 32.1 de la Llei 18/2020, del
28 de desembre, de facilitació 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  04/05/2021 la raó social
FARMACIA A. VILADOT, CB inicia l'activitat de  FARMACIA al carrer  MAJOR, 75, 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.

OBERTURA ESTABLIMENTS. COMUNICACIÓ INICI ACTIVITAT  

Sol·licitant: GALVANITZATS ANEAS, SL
Registre General: 1565 - 06/05/2021
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Expedient: 2-37-21-12
Emplaçament: BRUSSEL·LES, PI-26 - POL. IND. VALLDEPINS I
Activitat: MAGATZEM AUXILIAR
Classificació de l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

Antecedents:

1.  En  data  06/05/2021  va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
MAGATZEM AUXILIAR al carrer BRUSSEL·LES, PI-26 - POL. IND. VALLDEPINS I, acompanyada de
la documentació exigida per la normativa vigent, per part de la raó social GALVANITZATS ANEAS, SL.

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts per l'article 32.1 de la Llei 18/2020, del
28 de desembre, de facilitació 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 06/05/2021 la raó social
GALVANITZATS ANEAS, SL inicia l'activitat de MAGATZEM AUXILIAR al carrer BRUSSEL·LES, PI-
26 - POL. IND. VALLDEPINS I, 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.

LPCAA. RÈGIM LLICÈNCIA. CANVI TITULAR  

Sol.licitant: PARC SOLAR ELS VALENTINS, SL
Anterior titular: ELS ANOLLS FV, SL
Registre general: 1059 – 25/03/2021
Expedient: 2-37-07-21 A
Emplaçament: POL. 40, PARC. 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102
Activitat: PARC FOTOVOLTAIC  2,80  MW I  COBERTA CENTRE INTERPRETACIÓ

9,65 KW

Antecedents.

1. En data 25/04/2008 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Ulldecona va atorgar llicència
d'activitat per exercir una activitat de PARC FOTOVOLTAIC  2,80 MW, posteriorment es va tramitar
una  modificació  de  la  llicència,  i  en  data  29/10/2010  es  va  incloure  el  concepte  de  COBERTA
CENTRE INTERPRETACIÓ 9,65 KW a la llicència, quedant aquesta com PARC FOTOVOLTAIC  2,80
MW I COBERTA CENTRE INTERPRETACIÓ 9,65 KW situat al  POL. 40, PARC. 95, 96, 97, 98, 99,
101, 102 d'Ulldecona, sent el seu titular la raó social ELS ANOLLS FV SL. 

2. En data 25/03/2021, amb el RGE núm. 1059, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per
tal  que  la  raó  social  PARC SOLAR ELS  VALENTINS,  SL figuri  com a  nou  titular,  havent-hi  el
consentiment del titular actual.
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Fonaments.

1. Vista la sol·licitud formulada per  PARC SOLAR ELS VALENTINS, SL, per procedir al canvi de
titularitat  de  la  llicència  d'activitat  de  PARC  FOTOVOLTAIC   2,80  MW  I  COBERTA CENTRE
INTERPRETACIÓ 9,65 KW. Atès que la sol·licitud gaudeix de tots els requisits per procedir al canvi
de titularitat de conformitat amb l'art. 86 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser el nou titular de la llicència la raó social
PARC SOLAR ELS VALENTINS, SL

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

3. Segons l'acord de la Junta de Govern de data 29/10/2010, aquesta activitat estava condicionada a:

• L’establiment o part de l’establiment a que fa referència la sol·licitud presentada no podrà
entrar  en funcionament  fins que disposi  de la  preceptiva llicència  ambiental  atorgada pel
municipi i fins que s’hagi efectuat el control inicial de caràcter mediambiental que es detalla en
l’apartat de control, tal i com es recull en l’article 85 del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’administració general.

• Caldrà revisar la llicència ambiental atorgada a l’establiment en els aspectes mediambientals,
en el termini de 8 anys, llevat que es produeixin abans canvis substancials en el mateix que
obliguin a la tramitació anticipada recollits en l’article 67 del Decret 136/1999.

4. Informar l’interessat que atenent a la seva classificació a l’annex II de la Llei 20/2009, de prevenció
i control ambiental de les activitats, l’establiment haurà de:

1. Al moment de la posada en marxa de les instal·lacions e inici de l’activitat:
- Certificat  del  tècnic/tècnica  director/directora  de  l’execució  del

projecte on es faci constar l’adequació de les mateixes a la llicència
atorgada.

- Realitzar un control inicial de caràcter mediambiental que garanteixi
l’adequació de les instal·lacions i l’activitat als requeriments legals
aplicables i específicament, als fixats en llicència ambiental.

2. Cada cinc anys:
- Realitzar  un  control  periòdic  que  garanteixi  la  seva  adequació

permanent als punts assenyalats a l’apartat anterior.

5. Comunicar a l'interessat, què aquesta activitat, està condicionada a realitzar controls periòdics cada
5 anys. Segons les dades que disposa l'ajuntament,  en data 02/02/2010 es va realitzar el control
inicial, sent el seu resultat favorable sense incidències. El següent control periòdic s’havia d’haver fet
abans del 02/02/2015.
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Els controls  hauran de ser  realitzats  o verificats  per  una entitat  col·laboradora de l’Administració
degudament acreditada. Un cop realitzat el control, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament el resultat
d'aquest.

6. Comunicar aquest acord a la raó social PARC SOLAR ELS VALENTINS, SL com a nou titular, a la
raó social ELS ANOLLS FV, SL com anterior titular i al Consell Comarcal del Montsià; i inscriure el
canvi al Registre municipal d'activitats.

AUTORITZACIÓ SANITÀRIA. COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: FIGUEIRAS DE NATALUCCI, CLAUDIA MARIA
Registre General: 1463 - 23/04/2021
Expedient: 2-47-21-1
Emplaçament: JACINT VERDAGUER, 11, BAIXOS
Activitat: ELABORACIO MENJAR PER EMPORTAR

Antecedents:

1.  En data  23/04/2021 va entrar  en aquest  Ajuntament  una declaració  responsable  d'establiment
alimentari en una activitat de  ELABORACIO MENJAR PER EMPORTAR situada al carrer  JACINT
VERDAGUER, 11, BAIXOS, per part de FIGUEIRAS DE NATALUCCI, CLAUDIA MARIA. 

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

3.  L'activitat  en  la  qual  es  desenvoluparà  aquesta  venda  de  productes  alimentaris,  disposa  de
l'autorització pertinent de l'Ajuntament d'Ulldecona per a la seva obertura, tal com consta a l'expedient
2-37-21-10.

4. La Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la dita autorització 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 23/04/2021, s'atorga a la raó
social  FIGUEIRAS  DE  NATALUCCI,  CLAUDIA  MARIA el  número  de  registre  sanitari
4315611050500002 en  l'activitat  de  ELABORACIO  MENJAR PER EMPORTAR situada  al  carrer
JACINT VERDAGUER, 11, BAIXOS, d'acord amb el Reial Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre el
Registre  Sanitari  d'empreses  alimentàries  i  aliments  els  Criteris  registrals  per  a  establiments
minoristes  d'alimentació  a  Catalunya,  aprovats  pel  Consell  d'Administració  de  l'Agència  de  Salut
Pública de Catalunya, el 20 de febrer de 2012.

2. Entregar, juntament amb la notificació del present acte, el full normalitzat d'autorització sanitària de
l'Ajuntament d'Ulldecona i inscriure l'esmentada activitat al Registre municipal sanitari.
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4. LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ DEL DOMIINI PÚBLIC: GUALS  

ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE GUAL  

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

Vistos els informes de la policia local, els quals obren en els expedients.

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar les llicències d'ocupació del domini públic, guals, que es detallen a continuació:

Sol·licitant: CMM
Emplaçament: c/Clave, 7
Metres lineals: 3
Número de placa: 792

Sol·licitant: ARD
Emplaçament: ctra. Godall, S, A
Metres lineals: 3
Número de placa: 793

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

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

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

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

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC.   AUTORITZACIÓ PER PINTAR EL CONTRAGUAL DEL DAVANT DEL GUAL  

Vistes les sol·licituds de llicències d'ocupació del domini públic (contragual) formulades pels diferents
peticionaris.

Vistos els informes de la policia local, els quals obren en els expedients.
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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, contraguals, que es detallen a continuació:

Sol·licitant: RMM
Emplaçament: c/Mestre Guarch, 11
Metres lineals: 3
Gual Número: 268

Sol·licitant: JJLS
Emplaçament: c/Balmes, 5
Metres lineals: 3
Gual Número: 324

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

2.  Informar  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.

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

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

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUAL D’ÚS HORARI (CÀRREGA I DESCÀRREGA)  

Sol·licitant: LM
Emplaçament: c/Calvari, 49 baixos
Metres lineals: 4
Horari: de 8.00 a 20.00 hores

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per a un gual d’ús horari
(càrrega i descàrrega) a l'emplaçament c/Calvari, 49 baixos.

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.
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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:

1. Atorgar a Lenuta Mistra la llicència dalt referenciada. Informar el titular de reserva que hauran de
senyalitzar l’espai afectat mitjançant la placa corresponent on constaran els dies i  hores reservats
durant el que estarà prohibit l’estacionament.

En cap cas els titulars de reserves d’espais per càrrega i descàrrega podran utilitzar l’espai reservat
com a aparcament durant l’horari de vigència de la reserva.

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. CANVI DE NOM  

Sol·licitant: APF
Titular anterior: DNC
Emplaçament: Pg. Estació, 43
Número placa: 704

En data 7  d’abril  de 2021,  amb registre  general  d'entrada número  1158,  s'ha sol·licitat  canvi  de
titularitat de la llicència de gual amb número 704, corresponent al Pg. Estació, 43, per tal que el Sr.
APF figuri com a nou titular.

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

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

3. Comunicar aquest acord al Sr. APF, com a nou titular.
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LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUALS. CANVI DE NOM  

Sol·licitant: SFG
Titular anterior: JVG
Emplaçament: C/Calvari, 51
Número placa: 316

En data 20 d’abril  de 2021, amb registre general  d'entrada número 1330, s'ha sol·licitat canvi  de
titularitat de la llicència de gual amb número 316, corresponent al C/Calvari, 51, per tal que el Sr. SFG
figuri com a nou titular.

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

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

3. Comunicar aquest acord al Sr. SFG, com a nou titular.

5. APROVACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT FIBRA OPTICA AL BARRI CASTELL  

Nom: ADAMO TELECOM IBERIA, SAU
Registre general: 504 - 11/02/2021
Expedient: 2-41-21-1
Emplaçament: BARRI EL CASTELL
Obra a realitzar: PLA DESPLEGAMENT FIBRA OPTICA AL BARRI CASTELL

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. 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.
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• 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.

• 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.

6.    APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LA CONCESSIÓ  
ADMINISTRATIVA DEL BAR/QUIOSC SITUAT AL POLIESPORTIU DEL CARRER VICENT AUBÀ D’ULLDECONA I  
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL D’ACCÉS A LA PISCINA MUNICIPAL PER PROCEDIMENT OBERT I  
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA  

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

Atès que aquestes actuacions justifiquen el present contracte per tal d’oferir el servei de bar/quiosc als
usuaris de la piscina municipal i del poliesportiu, per tal que tinguin una major oferta de serveis durant la
utilització d’aquests equipaments, i cobrir la realització del servei de control d’accés a la piscina durant les
temporades de bany 2021-2024.

Vist el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l'adjudicació de la concessió, per
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d'adjudicació.

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

Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de dita concessió per delegació de
l’Alcaldessa de data 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa i diversos criteris, per a l'adjudicació de la concessió administrativa per a l'explotació del
bar/quiosc,  ubicat  a  la  piscina  municipal  d'Ulldecona,  qualificat  com  de  domini  públic,  durant  les
temporades de bany 2021-2024.
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SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l'adjudicació de la
concessió administrativa del bar/quiosc situat al poliesportiu del carrer Vicent Aubà d'Ulldecona i prestació
del servei de control d’accés a la piscina municipal, durant les temporades de bany 2021-2024.

TERCER. Autoritzar la despesa, per import de 8.712,00 euros, que representa per a aquest Ajuntament,
la contractació referenciada. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la 3423.21200. 

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

7.    ACORD D’ADHESIÓ AL CONTRACTE 2019.03-D1  DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT  
D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2019.03)  

ANTECEDENTS

Primer.  .El  Consorci  Català  pel  desenvolupament  Local  (CCDL),  per  encàrrec  de  l’Associació
Catalana de Municipis (ACM),  va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 1
d’octubre de 2020,  i  prèvia  tramitació  del  corresponent  procediment  administratiu  a tal  efecte  de
conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats
per Resolució de Presidència del CCDL de data 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de contractant
de l’entitat, la selecció de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les
entitats  locals  de  Catalunya  (Expedient  2019.03),  d’acord  amb  el  següent  detall  d’empreses
seleccionades:

ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3. 
NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3. 
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3.
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3. 
ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7.
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7.
IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7.
HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6.

Segon. En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior a totes
les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert per a la interposició de
recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a formalitzar l’Acord marc en qüestió amb
les empreses seleccionades, abans relacionades.

Tercer. Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci va adoptar
la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar l’expedient de contractació i
el  corresponent  plec  de  clàusules  administratives  particulars  del  procediment  amb  número  de
referència 2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 2 i  3 de l’Acord marc de subministrament
d’energia  elèctrica  amb  destinació  a  les  entitats  locals  de  Catalunya  (expedient  núm.  2019.03),
mitjançant el procediment de subhasta electrònica entre les empreses seleccionades en l’Acord marc
del  que  deriva.  Prèvia  tramitació  del  corresponent  procediment  administratiu  seleccionades  i  va
adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor de l’empresa que va obtenir el millor preu en les
subhastes  electròniques,  d’acord  amb  la  fórmula  i  les  taules  de  preus  de  sortida  i  valors  del
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percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període, previstos en el PCAP d’aplicació, de la
que en resultà adjudicatària l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU pel que fa als lots 1 i 2 i l’empresa
IBERDROLA CLIENTES SAU pel lot 3.  

Quart. En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses adjudicatàries
dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el
procediment derivat referenciat a l’apartat anterior. 

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

FONAMENTS DE DRET

Disposició addicional 3a. de la  LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la
redacció donada per la LRSAL.

Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de
centrals de contractació i l’adhesió a aquestes. 

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.

Article  153  de la  LCSP pel  que fa  a  la  formalització  dels  contractes  administratius  mitjançant  la
signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.

Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per Resolució de
Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que
regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2019.03).

Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència núm. 68/2020,
de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen el procediment
derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2019.03 D01).

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer. L’adhesió al contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a
partir de l'1 de juliol de 2021, període que es podrà prorrogar per tres períodes més de 12 mesos
cadascun.

Segon. Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de subministrament
(CUPS) de titularitat del municipi d’Ulldecona, ordenats per lot, que s’inclouen al contracte:

LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU
Núm. CUPS TARIFA* Ubicació (opcional)
1 ES0031405658628002WH0F 2.0A C. MAJOR, 147 (ENTITATS)
2 ES0031405658523002ZJ0F 2.0A C. MAJOR, 41
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3 ES0031405658311001CA0F 2.0A PZ  ESGLESIA  0,  EDI  EDIFICIO  S/N
IGLESIA, ULLDECONA

4 ES0031405658310001ES0F 2.0A PL.  ESGLESIA  (CENTRE  CIVIC)  -  B.
SANT JOAN

5 ES0031405647407002DM0F 2.0A CTRA. TV3319 (BUGS ASSAIG)
6 ES0031405658357001LA0F 2.0A C. MESTRE HIERRO, 11
7 ES0031405659745001ZE0F 2.0A PS.  ESCOLES,  8  (CONSULTORI)  -  B.

VALENTINS
8 ES0031405673993002BY0F 2.0A C. VICENT AUBA, 13 (POLIESPORTIU)
9 ES0031405714826001NR0F 2.0A PTDA. AFORES, 20, PARC. 78 (POU) - B.

VENTALLES
10 ES0031405659610001XD0F 2.0A C. IMMACULADA, 54 (CONSULTORI) - B.

SANT JOAN
11 ES0031405669852001BV0F 2.0A C. SANT JAUME, 45 (CONSULTORI) - B.

CASTELL
12 ES0031405867975001AM0F 2.0A PTDA. CERRO GORDO 53, PARC. 238
13 ES0031405885443001KB0F 2.0A AV. GENERALITAT, 11 (CASAL JUBILATS)
14 ES0031405659460001CS0F 2.0A C. VALLAS, 4 (MAGATZEM)
15 ES0031405936688001PE0F 2.0A PS. ESTACIO , 4 (PLUVIALS)
16 ES0031408217626001XP0F 2.0A PL. ESPANYA, 8 (Estació)
17 ES0031408185960001FV0F 2.0A C.  PILAR,  20  (CONSULTORI)  -  B.

VENTALLES
18 ES0031408333823001BL0F 2.0A C.  SANT  DOMENECH,  22  (CENTRE

CIVIC) - B. MILIANA
19 ES0031408407312001WV0F 2.0A C.  SANT  JOAQUIM,  5  (BOUS)  -  B.

VALENTINS
20 ES0031408424095001TD0F 2.0A PTDA. REJOLARS, 37, PARC. 91 (EDAR)
21 ES0031408469324001RS0F 2.0A
22 ES0031405658357002LG0F 2.0A C. MESTRE HIERRO, 11 (EP)
23 ES0031405658530001LC0F 2.0A C. SANTA BARBARA, 2 (EP1)
24 ES0031405658650001QY0F 2.0A C. MAJOR, 171 (EP)
25 ES0031405931625001BN0F 2.0A CAMI SEQUIA FOIA (EP) - VALLDEPINS
26 ES0031408133926001PK0F 2.0A PL. SANT JOSEP (EP) - B. MILIANA
27 ES0031405955402001JA0F 2.0A CTRA. ALCANAR (PAS SUBTERRANI)
28 ES0031405658312001VZ0F 2.0A PL. ESGLESIA
29 ES0031408559812001CN0F 2.0A CR SANT RAFEL 0, POL 40 PCL 142, ELS

VALENTINS,  43559,  ULLDECONA,
TARRAGONA 

30 ES0031408617227001LC0F 2.0A LG POLIGONO 8, PC PARCELA MOTOR
001,  ULLDECONA, 43550,  ULLDECONA,
TARRAGONA

31 ES0031405658482001WK0F 2.0DHA C. MAJOR, 29 (EP) - B. VENTALLES
32 vello 2.0DHA AV. CONSTITUCIO, 58 (EP)
33 ES0031405658211001LF0F 2.0DHA AV. ESCOLES, 10 (EP)
34 ES0031408430531001PB0F 2.0DHA AV. TERRERS, S/N (EP)
35 ES0031408448088001DF0F 2.0DHA PTDA.  FOIES,  72,  PARC.  205  (EP

ROTONDA MONTSIA)
36 ES0031408414913001VT0F 2.0DHA C. MERCE CALDUCH, 1 (EP)
37 ES0031408448086001ZP0F 2.0DHA PTDA.  FOIES,  72,  PARC.  48  (EP

ROTONDA TORTOSA)
38 ES0031408343869001RX0F 2.0DHA CTRA. TV3319 (EP ROTONDA)
39 ES0031408508359001MJ0F 2.0DHA PASSEIG ESTACIÓ, 4
40 ES0031405900570001DA0F 2.1A PTDA. AUBELLO, 68, PARC. 24 (EDAR)
41 ES0031408226522001RE0F 2.1A CTRA. TV3319 (POLICIA)
42 ES0031405964426001AE0F 2.1A C. PARIS (DEIXALLERIA) - VALLDEPINS
43 ES0031405658001001LC0F 2.1A C. CARDENAL GOMA, 40
44 ES0031408063232001FV0F 2.1A PTDA. MOLI OM (EDAR) - B. CASTELL
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45 ES0031408407469001CL0F 2.1A C. SANT ANTONI, 4 (CENTRE CIVIC) - B.
VALENTINS

46 ES0031408411410001HS0F 2.1A C. BERLIN (BOMBA) - VALLDEPINS
47 ES0031405647408001YS0F 2.1A PTDA.  MOLI  BORDALES,  1,  PARC.  120

(EP)
48 ES0031405743118001JT0F 2.1A AV. TERRERS, S/N (CAMP FUTBOL)
49 ES0031405943132001LC0F 2.1A C. LONDRES (EP) - VALLDEPINS
50 ES0031405881162001FR0F 2.1DHA C. REJOLARS (EP) - B. SANT JOAN
51 ES0031405900403001QY0F 2.1DHA C. MURADA DE DALT, 36 (EP)
52 ES0031405856063001GG0F 2.1DHA C. MAJOR, 45 (EP) - B. VALENTINS
53 ES0031405828331001VR0F 2.1DHA C. VICENT AUBA, 13 (EP)
54 ES0031405902506001AR0F 2.1DHA C. MURADA DE BAIX, 41 (EP)
55 ES0031408052461001YD0F 2.1DHA C.  TRAIGUERA  (EP  MOLI  OM)  -  B.

CASTELL
56 ES0031408387649001EQ0F 2.1DHA C. MESTRE MOREIRA (EP)
57 ES0031408234234001NF0F 2.1DHA

*Incloure els CUPS de les tarifes següents: 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA i 2.1DHS

LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU
Núm. CUPS TARIFA* Ubicació (opcional)
1 ES0031405658628001WV0F 3 A C. MAJOR, 147 (TEATRE)
2 ES0031405865570001LT0F 3 A CTRA. TORTOSA, S/N (ERMITA)
3 ES0031405658532001ZL0F 3 A C. MAJOR, 49
4 ES0031405673993001BM0F 3 A C. VICENT AUBA, 13 (PAVELLO)
5 ES0031408305993001HL0F 3 A C. VICENT AUBA, 13 (CASAL JOVE)
6 ES0031408316829001VY0F 3 A PTDA. CASTELL, 74, PARC. 39 (CASTELL

ULLDECONA)
7 ES0031408255172001CA0F 3 A PS.  ESCOLES,  8  (POLIESPORTIU)  -  B.

VALENTINS
8 ES0031405849966001SM0F 3 A PL. DIPUTACIO, 7 (CASA CULTURA)
9 ES0031405658210001KL0F 3 A AV. ESCOLES, 10 (GRUP ESCOLAR)
10 ES0031405658341001JB0F 3 A C. MAESTRAT, 1 (SERVEIS SOCIALS)
11 ES0031408501666001RJ0F 3 A PASSEIG ESTACIÓ, 4
12 ES0031405659342001LM0F 3 A C. SANTA BARBARA, 2 (EP)
13 ES0031405658669001ZP0F 3 A C. MIGDIA, 16 (EP)
14 ES0031405881163001GN0F 3 A C. LA BISBAL, 1 (EP) - B. SANT JOAN
15 ES0031405931360001NH0F 3 A C. RUSSINYOL, 43 (EP)
16 ES0031405659256001YW0F 3 A C. SANT LLUC, 1 (EP)
17 ES0031405870432001VF0F 3 A AV. CATALUNYA, 65 (EP) - B. CASTELL
18 ES0031405657955001CC0F 3 A C. CALVARI, 54 (EP)
19 ES0031408389066001ZD0F 3 A C. PARIS (EP) - VALLDEPINS
20 ES0031408294818001RY0F 3 A PL. PAISOS CATALANS (EP)
21 ES0031408342069001DJ0F 3 A Av. Dels Terrers, s/n

*Incloure únicament els CUPS de la tarifa 3.0A

S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel)  que inclou totes les
CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció. 

Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word) que inclou
les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures elèctriques i les dades de
pagament.

Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les publicades a la
pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els plecs dels preus resultants
de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020.
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Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del Plec de
clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1).

Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per la regulació
vigent.

Tercer. Declarar que la despesa, d'import aproximat de 230.000 euros anuals, s'imputarà a l'aplicació
pressupostària 9200.22100 del pressupost municipal de despeses.

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

Cinquè. Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment per e-notum).

8.   RATIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 3 DE MAIG DE 2021 DE L’APROVACIÓ DEL  
CONTRACTE DE LLOGUER DE FINCA RÚSTICA MUNICIPAL PER A L’EXTRACCIÓ DE ROCA ORNAMENTAL  

DICTAMEN CONEGUT  :

"Assumpte:  Aprovació  del  contracte  de  finca  rústica  municipal  per  a  l’extracció  de  roca
ornamental.

Que l’Ajuntament d’Ulldecona és propietari en ple domini, de la finca rústica ubicada al Polígon 53,
Parcel·la  238 del terme municipal d’Ulldecona.

Les mercantils  MARBRES SÈNIA,  S.A.  i   INDUSTRIAL MARMOL EXPORT, S.A.,  són titulars  de
concessions mineres que afecten part de la finca de la qual és propietari l’Ajuntament d’Ulldecona. 

Que havent convingut ambdues parts l’arrendament de la part de l’esmentada finca afectada per les
activitats extractives desitgen formalitzar un contracte, que reguli les condicions per les quals es regirà
aquest arrendament.

Vistos els informes units a l'expedient emesos per la Secretària i l’Interventor.

Vista la memòria de l’Alcaldia que justifica la necessitat de l’adjudicació directa d’aquest contracte,
d’acord amb l’article 72.3 del decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del
patrimoni dels ens locals.

L'alcaldessa sotasignada proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents

ACORDS:

I. Aprovar el contracte d’arrendament de finca rústica municipal, per a l’extracció de roca ornamental,
amb les mercantils MARBRES SÈNIA, S.A. i  INDUSTRIAL MARMOL EXPORT, S.A., en els termes
que figura incorporat en l’expedient administratiu.

II.  Facultar  l'Alcaldessa,  com  a  Presidenta  d'aquesta  Corporació  i  en  representació  d'aquest
Ajuntament,  de  conformitat  amb el  que  estableix  l'article  21.1  b)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, per a la subscripció de l'esmentat Contracte d’arrendament
i de quants documents siguin necessaris en la seva execució."
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D  ELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  : Sotmesa a votació  la  ratificació  de l’acord  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels
membres de la Junta de Govern local.

9. DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE L’ARQUITECTE MUNICIPAL DE DATA 3 DE MAIG DE 2021, EN  
RELACIÓ AMB ELS MAPES DE PERILLOSITAT I RISC D'INUNDACIÓ A LA CONCA DE L'EBRE  

S’ha donat compte de l’informe de l’arquitecte municipal de data 3 de maig de 2021, en relació amb
els mapes de perillositat i risc d'inundació a la conca de l'Ebre.

I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les tretze hores i quaranta 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: 1-3-21-4 Pàg. 22/22


	Atorgament de Llicències d’Obra
	aprovació prèvia de projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable
	Llicència de parcel·lació urbanística
	Obertura Establiments. Comunicació inici activitat
	Obertura Establiments. Comunicació inici activitat
	Obertura Establiments. Comunicació inici activitat
	Obertura Establiments. Comunicació inici activitat
	Obertura Establiments. Comunicació inici activitat
	LPCAA. Règim Llicència. Canvi Titular
	Autorització Sanitària. Comunicació
	Atorgament de llicències de gual

