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Resolucions i decrets – Juliol 2019
Ordre Número Descripció Data Expedient

170 462189F Atorgament de la tarjeta d'aparcament individual per a persones amb 
disminució al Sr. MDRC

04/07/2019 5-83-19-17

171 462190F Nomenament dels Alcaldes dels barris 08/07/2019 1-18-19-1

172 462191F Adjudicació del contracte administratiu menor del servei d’arquitecte, 
per la direcció de les obres compreses en el Projecte Refós “Projecte 
bàsic i d’execució: Rehabilitació integral de l’edifici de l’antic molí com a 
oficina de turisme d’Ulldecona (2a fase)”

08/07/2019 2-36-19-2

173 462192F Adjudicació del contracte administratiu menor del servei d’arquitecte 
tècnic, per la direcció de l’execució de les obres, la coordinació de 
seguretat i salut i el control de qualitat per l’execució de les obres 
contingudes en el Projecte Refós “Projecte bàsic i d’execució: 
Rehabilitació integral de l’edifici de l’antic molí com a oficina de turisme 
d’Ulldecona (2a fase)”

08/07/2019 2-36-19-2

174 462193F Constitució de dues borses per cobrir temporalment les vacants i/o 
substitucions dels llocs de treball d’auxiliar administratiu i administratiu 
de l’Ajuntament d’Ulldecona

09/07/2019 1-11-18-34

175 462194F Convocatòria de la Comissió Informativa de la Junta de Govern Local 09/07/2019 1-20-19-6

176 462195F Convocatòria de la Junta de Govern Local 09/07/2019 1-3-19-6

177 462196F
462197F
462198F

Liquidació de tributs municipals 16/07/2019

178 462199F Baixa d'ofici en el padró municipal d'habitants 18/07/2019

179 462200F Adscripció de funcionari en comissió de serveis 18/07/2019 1-11-19-29

180 462201F Convocatòria de la Comissió Informativa 18/07/2019 1-4-19-5

181 462202F Convocatòria del Ple Municipal 18/07/2019 1-2-19-9

182 462203F
462204F
462205F
462206F
462207F
462208F

Aprovació de la relació de factures núm. 09/2019 24/07/2019

183 462209F Atorgament de la tarjeta d'aparcament individual per a persones amb 
disminució a la Sra. ABEJ

25/07/2019 5-83-19-18

184 462210F Proposta d'ordre d'execució per al manteniment o la reposició de les 
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic dels béns 
immobles, per a l'edifici situat al carrer BRUC, 4 d'Ulldecona, propietat 
de la raó social ABANCA CORPORACION DIVISION INMOBILIARIA, SL

26/07/2019 2-35-19-3
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Resolucions i decrets – Agost 2019
Ordre Número Descripció Data Expedient

186 462211F Atorgament de la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució al Sr. MDI

05/08/2019 5-83-19-19

187 462212F Atorgament de la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució al Sr. JJBE

05/08/2019 5-83-19-20

188 462213F Liquidació de tributs municipals 06/08/2019

189 462214F
462215F
462216F
462217F

Aprovació de la relació de factures núm. 10/2019 16/08/2019

190 462218F
462219F

Liquidació de tributs municipals 19/08/2019

191 462220F
462221F

Iniciar  expedient  sancionador  contra  el  titular  de  la  llicència  del  bar
Glop’s per pressumpta infracció de l’Ordenança municipal de l’ocupació
de  la  via  pública  amb  taules  i  cadires  per  a  terrasses,  vetlladors  i
instal·lacions similars

22/08/2019 6-95-19-4

192 462222F Personal  laboral  temporal.  Contracter  tres operaris  de reforç  per a  la
brigada  municipal  amb  motiu  de  les  Festes  Quinquennals  2019
d'Ulldecona

22/08/2019

193 462223F
462224F
462225F
462226F
462227F

Aprovació de la relació de factures núm. 11/2019 03/08/2019

194 462228F Convocatòria de la Comissió Informativa 28/08/2019 1-4-19-6

195 462229F Convocatòria del Ple Municipal 1-2-19-10

196 462230F Declarar  al  Sr.  ATJ  en  situació  d'excedència  voluntària  per  interès
particular

28/08/2019 1-11-10-9

197 462231F Contractació del Sr. VGA, com a conserge per a l'escola «Ramon y Cajal»
(plaça T-04), curs 2019-2020, vacant a la plantilla i  relació de llocs de
treball vigent de l'Ajuntament d'Ulldecona, en règim de personal laboral
temporal

30/08/2019 1-11-16-25

198 462232F Tancament del llibre de resolucions 31/08/2019
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Resolucions i decrets – Setembre 2019
Ordre Número Descripció Data Expedient

199 462233F Obertura del llibre de resolucions 01/09/2019

200 462234F Adjudicació  del  contracte  d'obres  per  a  l'execució  del  "Projecte
d'urbanització del c arrer Major segona fase" d'Ulldecona

05/09/2019 2-36-09-3

201 462235F Aprovació  inicial  del  projecte  executiu  de  millora  de  l'eficiència
energètica de l'enllumenat públic d'Ulldecona (fase 1)

09/09/2019

202 462236F Aprovació de les bases específiques reguladores de la convocatòria del
procediment  selectiu  per  a  la  cobertura,  mitjançant  el  sistema  de
concurs-oposició,  d'una  plaça  de  mecànic-soldador  de  l'Ajuntament
d'Ulldecona, en règim de personal laboral temporal, i per a la creació
d'una borsa de treball, i convocatòria de les proves selectives

13/09/2019 1-11-19-34

203 462237F Aprovació de les bases específiques reguladores de la convocatòria del
procediment  selectiu  per  a  la  cobertura,  mitjançant  el  sistema  de
concurs-oposició,  d'una  plaça  de  peó  de  brigada  de  l'Ajuntament
d'Ulldecona, en règim de personal laboral temporal, i per a la creació
d'una borsa de treball, i convocatòria de les proves selectives

13/09/2019 1-11-19-35

204 462238F Aprovació de les bases reguladores del procés de selecció,  mitjançant
concurs-oposició,  per  a  la  provisió  temporal  d’una  plaça  d’oficial  de
jardineria (personal laboral), per cobertura d’una interinitat per vacant i
constitució d’una borsa de treball

13/09/2019 1-11-19-36

205 462239F Aprovació  de  les  bases  de  la  convocatòria  del  procés  de  provisió
temporal  mitjançant  comissió  de  serveis  d'un  lloc  de  treball  vacant
d'agent de la policia local

13/09/2019 1-11-19-37

206 462240F Personal Laboral. Canvi d’adscripció de la Sra. MCTR.  Contracte laboral a
la Sra. GVT per a prestació de serveis com a ordenança de biblioteca de
l’Ajuntament d’Ulldecona

13/09/2019 1-11-17-15

207 462241F Modificació de crèdit 02/2019. Generació de crèdit per al finançament
de la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic d'Ulldecona

16/09/2019

208 462242F Aprovació de l'expedient, autorització la despesa i petició d'oferta per a
la  contractació  del  subministrament  i  la  instal·lació  d'elements
d'eficiència energètica per a  l'enllumenat públic d'Ulldecona

16/09/2019 1-10-19-14

209 462243F Vacances alcaldia 16/09/2019 1-18-19-1

210 462244F Adjudicació  del  contracte  de  subministrament  de  440  braços  per  a
l'enllumenat públic d'Ulldecona

19/09/2019 1-10-19-14

211 462245F Proposta d'ordre d'execució per al  manteniment o la reposició de les
condicions  de  seguretat,  salubritat  i  ornament  públic  dels  béns
immobles,  per  a  l'edifici  situat  al  carrer  MURADA  DE  BAIX,  43
d'Ulldecona, propietat de la Sra. MPBR

20/09/2019 2-35-19-4

212 462246F Proposta d'ordre d'execució per al  manteniment o la reposició de les 20/09/2019 2-35-19-5
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Ordre Número Descripció Data Expedient

condicions  de  seguretat,  salubritat  i  ornament  públic  dels  béns
immobles,  per  a  l'edifici  situat  al  carrer  MIGDIA,  21  d'Ulldecona,
propietat de la Sra. ESA

213 462247F Atorgament de la tarjeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució a la Sra. JVR

23/09/2019 5-83-19-21

214 462248F
462249F

Responsabilitat administrativa patrimonial. Reclamant: AMC

215 462250F Modificació del contracte del servei de millora de l'eficiència energètica
de l'enllumenat públic d'Ulldecona

24/09/2019 1-10-18-35

216 462251F Ordre d'execució per al manteniment o la reposició de les condicions de
seguretat, salubritat i ornament públic dels béns immobles, per a l'edifici
situat  al  carrer  BRUC,  4  d'Ulldecona,  propietat  de  la  raó  ABANCA
CORPORACION DIVISION INMBILIARIA, SL

24/09/2019 2-35-19-3

217 462252F
462253F

Adjudicació del  contracte basat en l'Acord marc de subministrament i
instal·lació d'elements d'eficiència energètica per a l'enllumenat públic
d'Ulldecona

24/09/2019

218 462254F Designació de locals electorals reservant llocs per a actes de la campanya
electoral

30/09/2019 1-7-19-47

219 462255F Reserva de llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells 30/09/2019 1-7-19-47

220 462256F Llicència per a la tinença i ús d'armes de categoria 4a 30/09/2019 6-95-19-5

221 462257F Regularitzacions BASE 30/09/2019

222 462258F
462259F

Ordre d'execució definitiva per a la neteja de solars 30/09/2019

223 462260F
462261F
462262F
462263F
462264F
462265F
462266F
462267F
462268F

Aprovació de la relació de factures núm. 12/2019 30/09/2019

224 462269F Sol·licitud de Subvenció de Capital 26/09/2019 3-61-19-24
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Resolucions i decrets – Octubre 2019
Ordre Número Descripció Data Expedient

225 462270F Convocatòria de la Comissió Informativa de la Junta de Govern Local 01/10/2019 1-3-19-7

226 462271F Convocatòria de la Junta de Govern Local 01/10/2019 1-20-19-7

227 462272F Personal Laboral. Contracte laboral al Sr. GVF per a prestació de serveis
com a monitor esportiu de l’Ajuntament d’Ulldecona

01/10/2019 1-11-18-45

228 462273F Resolució del contracte d'obres d'urbanització del carrer Major segona
fase

01/10/2019 2-36-09-3

229 462274F Imposició  de  penalitats  per  compliment  defectuós  en  l'execució  del
contracte d'orquestres per a les festes majors "Quinquennals 2019"

02/10/2019

230 462275F Ordre d'execució per al manteniment o la reposició de les condicions de
seguretat, salubritat i ornament públic dels béns immobles, per a l'edifici
situat al carrer MIGDIA, 21 d'Ulldecona, propietat dela Sra. ESA

03/10/2019 2-35-19-5

231 462276F Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment Perillosos 04/10/2019 6-95-19-6

232 462277F Trasllat de despulles dins del mateix cementiri d'Ulldecona 04/10/2019 1-13-19-3
(3)

233 462278F Regularització padró taxes guals 09/10/2019 3-67-19-14

234 462279F Convocatòria  d'ajuts  individuals  per  a  l'adquisició  de material  escolar
(excepte llibres) per als estudis d'educació primària i secundària

10/10/2019

235 462280F Convocatòria de la Comissió Informativa 14/10/2019 1-4-19-7

236 462281F Convocatòria del Ple Municipal 14/10/2019 1-2-19-11

237 462282F Incoació d'expedient de declaració de ruïna, de l'immoble sitat al carrer
SALVADOR  VIDAL,  5  de  la  població  d'Ulldecona,  propietat  de  la  Sra.
MCRF

14/10/2019 2-35-19-6

238 462283F Resolució  del  contracte  d'obres  per  a  l'execució  del  "Projecte
d'urbanització del carrer Major segona fase"

15/10/2019 2-36-09-3

239 462284F Convocatòria del Ple Municipal 15/10/2019 1-2-19-12

240 462285F Sol·licitud de subvenció de capital 16/10/2019

241 462286F Aprovació de l'expedient, el Plec de clàulues administratives particulars i
el Plec de prescripcions tècniques, l'autorització la despesa i la invitació
al procediment per a la contractació de les obres per a l'execució del
"Projecte d'urbanització del carrer Major segona fase" d'Ulldecona

16/10/2019

242 462287F Recurs de reposició contra una liquidació de l'impost sobre l'increment
del valor dels terrenys de naturalesa urbana

16/10/2019 3-63-17-2

243 462288F Recurs  de  reposició  contra  una  liquidació  de  l'impost  sobre
construccions, instal·lacions i obres

16/10/2019 3-63-19-4

244 462289F Recurs de reposició contra una liquidació de l'impost sobre l'increment
del valor dels terrenys de naturalesa urbana

21/10/2019 3-61-19-3
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Ordre Número Descripció Data Expedient

245 462290F Aprovació  de  la  justificació  de  les  subvencions  municipals  per
rehabilitació d'habitatges al municipi d'Ulldecona, any 2018

22/10/2019 1-8-18-1

246 462291F Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos al procés de
provisió  temporal  mitjançant  comissió  de  serveis  d'un  lloc  de  treball
vacant d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament d'Ulldecona, en règim
de personal funcionari. Designar els membres que composaran l'òrgan
de  valoració  i  convocar  als  aspirants  a  la  realització  de  l'entrevista
personal

22/10/2019 1-11-19-37

247 462292F Autorització de la dispensa total de presentació de garantia en sol·licitud
de fraccionament de deute tributari

22/10/2019 1-8-18-1

248 462293F Imposició  de  penalitats  per  compliment  defectuós  en  l'execució  del
contracte d'orquestres per a les festes majors "Quinquennals 2019"

22/10/2019 1-10-18-38

249 462294F Aprovació  de  la  modificació  del  Projecte  Refós  "Projecte  bàsic  i
d'execució  de  rehabilitació  integral  de  l'edifici  de  l'antic  molí  com  a
oficina de turisme d'Ulldecona, (2a fase)", redactada pel tècnic director
d'obres Felip Carles Munné. Modificació del contracte d'obres ajudicat a
l'empresa Construccions Jaen Valles, SL

23/10/2019 2-36-19-6

250 462295F Ordre d'execució per al manteniment o la reposició de les condicions de
seguretat, salubritat i ornament públic dels béns immobles, per a l'edifici
situat al carrer MURADA DE BAIX, 43 d'Ulldecona, propietat de la Sra.
MPBR

23/10/2019 2-35-17-10

251 462296F
462297F
462298F

Resolució en relació al procediment de responsabilitat patrimonial instat
pel Sr. AMC

24/10/2019 1-12-19-3

252 462299F Convocatòria de la Junta de Portaveus Municipal 25/10/2019 1-25-19-3

253 462300F Iniciar l'expedient per a la modificació de l'Ordenança sobre llicències
d'accés  de vehicles  als  locals  o  recintes  (guals).  Convocar  la  comissió
d'estudi redactora de l'avantprojecte d'Ordenança

25/10/2019 1-8-19-8

254 462301F Iniciar  l'expedient  per  a  la  modificació  del  Reglament  municipal  que
regula  el  funcionament  dels  bucs  d'assaig  d'Ulldecona.  Convocar  la
comissió d'estudi redactora de l'avantprojecte del Reglament

25/10/2019 1-8-19-9

255 462302F Iniciar  l'expedient  per  a  la  modificació  del  Reglament  municipal
regulador del règim de funcionament del centre obert «Lúdik». Convocar
la comissió d'estudi redactora de l'avantprojecte del reglament

25/10/2019 1-8-19-10

256 462303F Personal laboral temporal. Contractació d'un operari de reforç per a la
insta·lació de l'enllumenat LED n el nucli urbà d'Ulldecona

28/10/2019

257 462304F Sol·licitud  indemnització  econòmica  de  l'arrendatària  del  bar  Teatre
Municipal-Orfeó

258 462305F Adjudicació  del  contracte  d'obres  per  a  l'execució  del  "Projecte
d'urbanització del c arrer Major segona fase" d'Ulldecona

29/10/2019 2-36-09-3
(2)
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Ordre Número Descripció Data Expedient

259 462306F Sol·licitud d'adscripció de funcionari en comissió de serveis 29/10/2019 1-11-19-37

260 462307F Liquidació de tributs municipals 30/10/2019

261 462308F Convocatòria de la Comissió Informativa 30/10/2019 1-4-19-8

262 462309F Convocatòria del Ple Municipal 30/10/2019 1-2-19-13

263 462310F Contractació laboral en pràctiques per cobrir el projecte Contractació en
pràctiques  de  persones  joves  beneficiàries  del  Programa de  Garantia
Juvenil a Catalunya

30/10/2019 3-61-19-19

264 462311F Adjudicació  del  contracte  administratiu  menor  de  construcció,  i
instal·lació  d'un  punt  de  recàrrega  semi  ràpida  EdRSR  al  passeig  de
l'Estació d'Ulldecona

31/10/2019 2-36-19-13
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Resolucions i decrets – Novembre 2019
Ordre Número Descripció Data Expedient

265 462312F Convocatòria de la Comissió Informativa de la Junta de Govern Local 06/11/2019 1-20-19-8

266 462313F Convocatòria de la Junta de Govern Local 06/11/2019 1-3-19-8

267 462314F
462315F

Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a les proves
selectives per cobrir,  mitjançant el  sistema de concurs-oposició, d'una
plaça  d’oficial  de  jardineria  (personal  laboral)  de  l'Ajuntament
d'Ulldecona, per cobertura d’una interinitat per vacant, i per la creació
d'una  borsa  de  treball.  Designar  els  membres  que  compondran  el
Tribunal qualificador de les proves selectives, i fixar la data de realització
del primer exercici

06/11/2019 1-11-19-36

268 462316F
462317F

Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a les proves
selectives per cobrir,  mitjançant el  sistema de concurs-oposició, d'una
plaça  de  peó  de  brigada  de  l'Ajuntament  d'Ulldecona,  en  règim  de
personal  laboral  temporal,  i  per  la  creació  d'una  borsa  de  treball.
Designar els membres que compondran el Tribunal qualificador de les
proves selectives, i fixar la data de realització del primer exercici

06/11/2019 1-11-19-35

269 462318F
462319F

Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a les proves
selectives per cobrir,  mitjançant el  sistema de concurs-oposició, d'una
plaça de mecànic-soldador  de l'Ajuntament  d'Ulldecona,  en  règim de
personal  laboral  temporal,  i  per  la  creació  d'una  borsa  de  treball.
Designar els membres que compondran el Tribunal qualificador de les
proves selectives, i fixar la data de realització del primer exercici

06/11/2019 1-11-19-34

270 462320F Aprovació del conveni d'adhesió al projecte Montsià Actiu, vinculat a la
convocatòria "Treball a les 7 Comarques"

08/11/2019

271 462321F Sol·licitud de subvenció de capital 08/11/2019

272 462322F Aprovació  inicial  del  "Projecte  bàsic  i  d'execució  per  a  la  neteja  i
restauració de la portalada de l'església de Sant Lluc d'Ulldecona

08/11/2019 2-36-19-8

273 462323F Aprovació de l'expedient, aprovació del plec de clàusules administratives
particulars i del plec de prescripcions tècniques particulars, autorització
de la despesa i acordar l'obertura de la licitació del contracte d'obres per
a l'execució del "Projecte bàsic i d'execució per a la neteja i restauració
de la portalada de l'església de Sant Lluc d'Ulldecona"

08/11/2019 2-36-19-8

274 462324F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució a la Sra. CAG

11/11/2019 5-83-19-22

275 462325F
462326F
462327F
462328F
462329F

Aprovació de la relació de factures núm. 13/2019 12/11/2019
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462330F

276 462331F
462332F

Responsabilitat Administrativa Patrimonial. IGR 13/11/2019 1-12-19-5

277 462333F
462334F

Liquidació de tributs municipals 13/11/2019

278 462335F Regularitzacions BASE 14/11/2019

279 462336F Sol·licitud de subvenció de capital 14/11/2019

280 462337F
462338F

Incoació d'expedient de protecció i restauració de la legalitat urbanística
contra la Sra. AAKL, per la CANVI DE COBERTA al carrer ENCOMANDA, 8-
10 d'Ulldecona

19/11/2019 2-35-19-9

281 462339F
462340F
462341F
462342F
462343F

Aprovació de la relació de factures núm. 14/2019 19/11/2019

282 462344F Aprovació  de  l'adhesió  al  Pla  Agrupat  de  Formació  de  l'Associació
Catalana de Municipis i Comarques i la Diputació de Tarragona 2020

25/11/2019 1-11-20-6

283 462345F Adjudicació del contracte d'obres per a l'execució del "Projecte bàsic i
d'execució per a la neteja i restauració de la portadala de l'església de
Sant Lluc d'Ulldecona"

27/11/2019 2-36-19-8
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284 462346F Aprovació  de les  bases  del  procés selectiu  per  a  la  constitució  d'una
borsa d'agents interins, pel procediment de màxima urgència

02/12/2019

285 462347F Aprovació del conveni per regular l’atorgament de subvenció directa per
destinar-la  a  l’execució  d’obres  d’arranjament  del  camí  dels  Terrers,
Bassa del Montsià i Sant Jordi – Olivar del terme municipal d’Ulldecona 

02/12/2019

286 462348F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució a la Sra. RFS

02/12/2019 5-83-19-23

287 462349F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució a la Sra. RMV

02/12/2019 5-83-19-24

288 462350F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució a la Sra. BSD

02/12/2019 5-83-19-25

289 462351F Aprovació del  pla de seguretat  i  salut  presentat  per l'empresa Rècop,
Restauracions  Arquitectòniques,  SLU  (B43467968)  per  a  la  neteja  i
restauració de la portaladade l'Església de Sant Lluc d'Ulldecona

03/12/2019 2-36-19-8

290 462352F Aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 09/12/2019

291 462353F Incoació d'expedient de declaració de ruïna, de l'immoble sitat al carrer
FRARES, 2 de la població d'Ulldecona, propietat de BANKIA SA

11/12/2019 2-35-19-10

292 462354F Convocatòria de la Comissió Informativa de la Junta de Govern Local 11/12/2019 1-20-19-9

293 462355F Convocatòria de la Junta de Govern Local 11/12/2019 1-3-19-9

294 462356F Contractació  del  Sr.  Taoufik  Hachchat,  com  a  mecànic-soldador  de
l'Ajuntament d'Ulldecona, en règim de personal laboral temporal, i per la
creació d'una borsa de reposició

12/12/2019 1-11-19-43

295 462357F Aprovació  de l’expedient  de contractació,  autorització  de la despesa i
obertura de la licitació del contracte del subministrament del mobiliari
indicat  en  l'apartat  E4475140  "EQUIPAMENT  2",  no  susceptible
d'incorporar a la  modificació  del  contracte d'obres  del  Projecte  Refós
“Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació integral de l’edifici de l’antic
molí com a oficina de turisme d’Ulldecona, (2a fase)”

12/12/2019 2-36-19-6

296 462358F
462359F
462360F
462361F
462362F

Aprovació de la relació de factures núm. 15/2019 13/12/2019

297 462363F Trasllat de despulles dins del mateix cementiri d'Ulldecona 16/12/2019 1-13-19-3
(4)

298 462364F
462365F

Aprovar  la  llista  provisional  d’aspirants  admesos  i  exclosos  al  procés
selectiu  per  a  la  constitució  d’una  borsa  d’agents  interins,  pel

16/12/2019 1-11-19-40
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procediment  de  màxima  urgència.   I  designar  els  membres  que
compondran el Tribunal qualificador de les proves selectives.

299 462366F Convocatòria de la Comissió Informativa 16/12/2019 1-4-19-9

300 462367F Convocatòria del Ple Municipal 16/12/2019 1-2-19-14

301 462368F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució a la Sra. MBC

17/12/2019 5-83-19-26

302 462369F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució al Sr. AHM

17/12/2019 5-83-19-27

303 462370F Aprovació  del  conveni  entre  l’Ajuntament  d’Ulldecona  i  el  Consell
Comarcal  del  Montsià  per  establir  les  condicions  i  compromisos
aplicables a la subvenció prevista amb caràcter nominatiu per a l’Escola
de Música d’Ulldecona en el pressupost comarcal per a l’exercici de 2019

17/12/2019 1-9-19-17

304 462371F Regularitzacions BASE 17/12/2019

305 462372F Imposició d'una primera multa coercitiva per incompliment de l’ordre
d’execució  definitiva  relativa  a  la  resolució  del  procediment  de
restauració  incoat  a  la  raó  social  ABANCA  CORPORACION  DIVISION
INMOBILIARIA, SL, per al manteniment o la restitució de les condicions
de seguretat, salubritat i ornat públic de l'edifici situat al carrer BRUC, 4
d'Ulldecona

18/12/2019 2-35-19-3

306 462373F Baixa d'ofici en el padró municipal d'habitants 18/12/2019 1-7-18-63
1-7-18-64

307 462374F Imposició d'una primera multa coercitiva per incompliment de l’ordre
d’execució  definitiva  relativa  a  la  resolució  del  procediment  de
restauració incoat a la Sra. MPBR, per al manteniment o la restitució de
les condicions de seguretat, salubritat i ornat públic de l'edifici situat al
carrer MURADA DE BAIX, 43 d'Ulldecona.

18/12/2019 2-35-19-4

308 462375F
462376F

Liquidació de tributs municipals 19/12/2019

309 462377F
462378F

Resolució en relació al procediment de responsabilitat patrimonial instat
per la Sra. IGR

20/12/2019 1-12-19-5

310 462379F
462380F

Incoació d'expedient de protecció i restauració de la legalitat urbanística
contra l’Herència Jacent de PSG, per el REVESTIMENT DE FAÇANES AMB
PEDRA I CONSTRUCCIO DE POU al POL. 23, PARC. 33 d'Ulldecona.

20/12/2019 2-35-19-1
A

311 462381F
462382F

Constitució  d'una  borsa  d'agents  interins  de  la  Policia  Local  de
l'Ajuntament d'Ulldecona, pel procediment de màxima urgència

20/12/2019 1-11-19-40

312 462383F
462384F

Nomenament de funcionaris interins, pel supòsit  de màxima urgència,
per  cobrir  una  plaça  vacant  a  la  plantilla  i  relació  de llocs  de treball
vigent, d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament d'Ulldecona

20/12/2019 1-11-19-44
1-11-19-45
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313 462385F Adjudicació del  contracte de subministrament del  mobiliari  indicat  en
l'apartat E4475140 "EQUIPAMENT 2" del Projecte Refós “Projecte bàsic i
d’execució  de  rehabilitació  integral  de  l’edifici  de  l’antic  molí  com  a
oficina de turisme d’Ulldecona, (2a fase)”

23/12/2019 2-36-19-6

314 462386F Contractació laboral per cobrir el programa de caràcter experimental i
innovador  per  afavorir  la  inserció  sociolaboral  de  col·lectius  amb
dificultats d'inserció dins del programa Treball als Barris (Convocatòria
2019)

23/12/2019 3-61-19-24

315 462387F Contractació  laboral  per  cobrir  el  Programa  A,  programa  de  caràcter
experimental  i  innovador  per  afavorir  la  inserció  sociolaboral  de
col·lectius amb dificultats d'inserció dins del programa Treball als Barris
(Convocatòria 2019)

23/12/2019 3-61-19-24

316 462388F
462389F

Nomenament de funcionaris interins, pel supòsit  de màxima urgència,
per  cobrir  una  plaça  vacant  a  la  plantilla  i  relació  de llocs  de treball
vigent, d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament d'Ulldecona

27/12/2019 1-11-19-46

317 462390F Regularitzacions BASE 30/12/2019

318 462391F Compensació de deutes 30/12/2019

319 462392F Compensació de deutes 30/12/2019

320 462393F Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Montsià i els ajuntaments de la comarca del Montsià per l'execució del 
pla anual de la convocatòria treball a les 7 comarques

30/12/2019 1-9-18-14

321 462394F Tancament del llibre de resolucions 31/12/2019
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