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Resolucions i decrets – Gener 2020
Ordre Número Descripció Data Expedient

1 462401F Obertura del llibre de resolucions 01/01/2020

2 462402F Contractació  del  Sr.  Carles Mariné Villar,  com a peó de la  brigada de
l'Ajuntament  d'Ulldecona,  en  règim  de  personal  laboral  temporal,  i
constitució d'una borsa de treball

02/01/2020 1-11-20-7

3 462403F Contractació  del  Sr.  Josep  M.  Fabregat  Homedes,  com  a  jardiner  de
l'Ajuntament  d'Ulldecona,  en  règim  de  personal  laboral  temporal,  i
constitució d'una borsa de treball

02/01/2019 1-11-20-8

4 462404F
462405F

Baixa d'ofici en el padró municipal d'habitants 09/01/2020

5 462406F Convocatòria del Ple Municipal 09/01/2020 1-2-20-1

6 462407F Convocatòria de la Comissió Informativa 09/01/2020 1-4-20-1

7 462408F Aprovació del conveni d’agrupació d’entitats per al desenvolupament del
programa  «Projectes  Singulars  2020»  que  promou  el  servei  públic
d’ocupació  de  Catalunya,  entre  l’Ajuntament  d’Amposta,  l’Ajuntament
d’Ulldecona i la Mancomunitat de la Taula del Sénia

14/01/2020 1-9-20-3

8 462409F Convocatòria de la Comissió Especial de Comptes 15/01/2020 1-4-20-2

9 462410F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució al Sr. ALL

16/01/2020 5-83-20-1

10 462411F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució a la Sra. JIC

20/01/2020 5-83-20-2

11 462412F Suspensió de classes als centres escolars del municipi d'Ulldecona 21/01/2020 6-92-20-1

12 462413F Atorgament d'excedència voluntària per incompatibilitat al Sr. Jonnathan
Bonet Franch

23/01/2020 1-11-17-16

13 462414F
462415F

Resolució expedient de declaració de ruïna, de l'immoble situat al carrer
SALVADOR VIDAL, 5 de la població d'Ulldecona, propietat de MCRF

24/01/2020 2-35-19-6

14 462416F Nomenament de funcionària interina, per cobrir una plaça vacant a la
plantilla i relació de llocs de treball vigent, d'auxiliar administrativa de
l'Ajuntament d'Ulldecona

24/01/2020 1-11-20-10

15 462417F Incoació d'expedient de declaració de ruïna, de l'immoble situat al carrer
FRARES, 4 de la població d'Ulldecona, propietat de FJLB

29/01/2020 2-35-19-11

16 462418F Adjudicació del contracte administratiu menor del servei de redacció del
projecte  bàsic  i  d'execució  per  a  la  restauració  i  consolidació
d'estructures del Castell d'Ulldecona

29/01/2020 2-36-20-2

17 462419F Convocatòria de la Junta de Portaveus Municipals 30/01/2020 1-25-20-1

18 462420F No liquidació de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana

30/01/2020 3-65-19-2
(1)

19 462421F Resolució del contracte 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 

30/01/2020
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Ordre Número Descripció Data Expedient

Refós "Projecte bàsic i d'execució: Rehabilitació integral de l'edifici de 
l'antic molí com a oficina de turisme d'Ulldecona (2ª fase)"

20 462422F Atorgament de targeta d'aparcament individual per a persones amb 
disminució al Sr. JRCC

31/01/2020 5-83-20-4
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Resolucions i decrets – Febrer 2020
Ordre Número Descripció Data Expedient

21 462423F Aprovació de les bases específiques reguladores per a la contractació,
per màxima urgència, d'un/a operari/ària de neteja viària

03/02/2020 1-11-20-12

22 462424F
462425F

Incoació d'expedient de declaració de ruïna, de l'immoble situat al carrer
FRARES, 2 de la població d'Ulldecona, propietat de CAIXABANK SA

04/02/2020 2-35-19-10
A

23 462426F Regularitzacions BASE 05/02/2020

24 462427F Contractació  laboral  per  cobrir  l'Acció  DX-03,  pla  d'ocupació
Manteniment  i  neteja  de  via  pública  i  equipaments  municipals,  del
projecte Treball als Barris Convocatòria 2019

06/02/2020 3-61-19-24

25 462428F Nomenament de funcionari interí, 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

06/02/2020 1-11-20-13

26 462429F
462430F
462431F
462432F
462433F
462434F
462435F
462436F

Aprovació de la relació de factures núm. 18/2019 06/02/2020

27 462437F Adscripció de funcionari en comissió de serveis 06/02/2020 1-11-19-29

28 462438F Imposició  d'una  tercera  multa  coercitiva  per  incompliment  de  l’ordre
d’execució definitiva relativa a la resolució del procediment de protecció
i  restauració  de  la  legalitat  urbanística  contra  el  Sr.  DTM,  per  la
CONSTRUCCIO D'UNA CASETA D'OBRA I D'UNA CASETA DE FUSTA al POL.
69, PARC. 50 d’Ulldecona

10/02/2020 2-35-18-9

29 462439F Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a les proves
selectives per a la contractació, per màxima urgència, d’un/a operari/ària
de neteja viària de l'Ajuntament d'Ulldecona. Designar els membres que
compondran el Tribunal qualificador de les proves selectives, i fixar la
data de realització de l’entrevista

10/02/2020 1-11-20-12

30 462440F Trasllat de despulles dins del mateix cementiri d'Ulldecona 10/02/2020 1-13-20-3
(1)

31 462441F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució a la Sra. MAZL

10/02/2020 5-83-20-5

32 462442F Convocatòria de la Comissió Informativa de la Junta de Govern Local 11/02/2020 1-20-20-1

33 462443F Convocatòria de la Junta de Govern Local 11/02/2020 1-3-20-1

34 462444F
462445F
462446F
462447F
462448F

Aprovació de la relació de factures núm. 19/2019 12/02/2020
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Ordre Número Descripció Data Expedient

35 462449F Actualització  de  l'autorització  d'accés  a  la  informació  de  les  dades
tributàries custodiades per BASE-Gestió d'Ingressos

13/02/2020 3-67-15-10

36 462450F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució al Sr. RMM

14/02/2020 5-83-20-6

37 462451F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució al Sr. GRR

14/02/2020 5-83-20-7

38 462452F
462453F

Incoació d'expedient de protecció i restauració de la legalitat urbanística
contra  el  Sr.  BSF,  per  les  OBRES  AMB  AFECTACIÓ  ESTRUCTURAL  DE
BIGUES al carrer SANTA BARBARA, 33 d'Ulldecona

14/02/2020 2-35-20-1

39 462454F 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  VALLAS,  11  d'Ulldecona,
propietat de la Sra. AMV

14/02/2020 2-35-20-2

40 462455F
462456F
462457F
462458F
462459F

Aprovació de la relació de factures núm. 20/2019 14/02/2020

41 462460F Imposició  d'una  segona  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.

17/02/2020 2-35-19-3

42 462461F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució a la Sra. CGM

19/02/2020 5-83-20-8

43 462462F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució al Sr. JVB

19/02/2020 5-83-20-9

44 462463F Personal  Laboral.  Contracte  laboral  temporal  al  Sr.  Francisco  Manuel
Camuñez  Moncayo,  com  a  operari  de  neteja  viària  de  l'Ajuntament
d'Ulldecona

19/02/2020 1-11-19-8

45 462464F
462465F
462466F
462467F

Aprovació de la relació de factures núm. 21/2019 21/02/2020

46 462468F
462469F

Baixa d'ofici en el padró municipal d'habitants 26/02/2020

47 462470F Convocatòria de la Comissió Informativa 26/02/2020 1-4-20-3

48 462471F Convocatòria del Ple Municipal 26/02/2020 1-2-20-2

49 462472F Assignació  de  números  de  TIP  (Targeta  d'Identificació  Professional)  a
Agent de la Policia Local d'Ulldecona

28/02/2020 1-11-13-23
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Resolucions i decrets – Març 2020
Ordre Número Descripció Data Expedient

50 462473F 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 SANT PASQUAL, 11 d'Ulldecona,
propietat del Sr. LAG

03/03/2020 2-35-20-3

51 462474F Declarar conclòs el  procediment d’incoació d'expedient  de protecció i
restauració de la legalitat urbanística contra la raó social Marbres Sénia
SA, per la construcció d'un camí que s'estan efectuant a la finca situada
al Polígon 53, Parcel·la 176, en curs d'execució

03/03/2020 2-35-14-7

52 462475F Declarar conclòs el  procediment d’incoació d'expedient  de protecció i
restauració de la legalitat urbanística contra la raó social BANKIA SA, per
DESPRENIMENTS DE LA FAÇANA A LA VIA PUBLICA a la finca situada al
carrer MAJOR, 34

03/03/2020 2-35-17-10

53 462476F Declarar conclòs el  procediment d’incoació d'expedient  de protecció i
restauració  de  la  legalitat  urbanística  contra  el  Sr.  RJFS,  per
CONSTRUCCIO D'UNA BASSA DE REG que s'estava efectuant a la finca
situada al POL. 36, PARC. 155

03/03/2020 2-35-18-6

54 462477F Declarar  conclòs  el  procediment  d’incoació  d'expedient  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 MIGDIA, 21 d’Ulldecona, propietat de la Sra. ESA

03/03/2020 2-35-19-5

55 462478F Responsabilitat administrativa Patrimonial. Reclamant: AMAE 03/03/2020 1-12-20-1

56 462479F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució al Sr. MSS

04/03/2020 5-83-20-10

57 462480F Aprovació del plec de clàusules d'explotació en règim de llicència d'ús
privatiu d'una porció de domini públic municipal al costat de la plaça de
bous  per  a  l'activitat  de  venda  de  begudes  i  entrepans.  Convocar  la
licitació

05/03/2020 2-43-20-8

58 462481F Personal Laboral. Modificar el contracte laboral al Sr. Gerard Vergés Ferré
per  a  prestació  de  serveis  com  a  monitor  esportiu  de  l'Ajuntament
d'Ulldecona

05/03/2020 1-11-18-45

59 462482F Convocatòria de la Comissió Informativa de la Junta de Govern Local 10/03/2020 1-20-20-2

60 462483F Convocatòria de la Junta de Govern Local 10/03/2020 1-3-20-2

61 462484F Recurs de reposició contra la retirada de vehicle i  imposició de multa
formulat pel Sr. MMG

12/03/2020

62 462485F Liquidació de tributs municipals 12/03/2020

63 462486F Liquidació de tributs municipals 12/03/2020

64 462487F Aprovació de la justificació de les subvencions municipals destinades a
petits comerços, reformes i nova creació al municipi d'Ulldecona

12/03/2020

65 462488F Ampliació  de  termini  de  fraccionament  de  l'expedient  executiu
2019/72266

12/03/2020 3-67-20-2
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Ordre Número Descripció Data Expedient

66 462489F Assignació  de  números  de  TIP  (Targeta  d'Identificació  Professional)  a
Agent de la Policia Local d'Ulldecona

12/03/2020 1-11-13-23

67 462490F Mesures preventives per tal de controlar la malaltia 12/03/2020 6-92-20-3

68 462491F Nomenament de funcionaris interins, pel supòsit  de màxima urgència,
per cobrir  tres places vacant a la plantilla i  relació de llocs de treball
vigent, d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament d'Ulldecona

13/03/2020

69 462492F Atorgament  de  les  subvencions  municipal  destinades  a  rehabilitació
d'habitatges al municipi d'Ulldecona

13/03/2020 1-8-19-2

70 462493F Modificació  del  calendari  fiscal  2020,  per la situació de crisi  sanitària
ocasionada pel COVID-19

18/03/2020

71 462494F
462495F

Aprovació de mesures en l'àmbit organitzatiu i administratiu davant la
pandèmia del COVID-19

18/03/2020 6-92-20-3

72 462496F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució a la Sra. JBA

26/03/2020 5-83-20-11

73 462497F Reconeixement a la funcionària Sra. Alicia Periche Vasco del permís per
lactància

27/03/2020
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Resolucions i decrets – Abril 2020
Ordre Número Descripció Data Expedient

74 462498F
462499F
462500F
462501F

Adhesió al servei de videoconferència per als ens locals Localretmeet 08/04/2020 1-9-20-5

75 462502F Regularització padró taxes de clavegueram i escombraries 15/04/2020 3-67-20-3

76 462503F Regularitzacions BASE 15/04/2020

77 462504F
462505F

Convocatòria del Ple Municipal 16/04/2020 1-2-20-3

78 462506F Convocatòria de la Comissió Informativa 16/04/2020 1-4-20-4

79 462507F Personal laboral temporal. Contractar un operari de neteja de reforç per 
a la brigada municipal, per intensificar les tasques de neteja com a 
mesura preventiva davant la COVID-19

28/04/2020 1-11-19-8
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Resolucions i decrets – Maig 2020
Ordre Número Descripció Data Expedient

80 462508F Nomenament de funcionari interí, 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

04/05/2020 1-11-20-13

81 462509F Convocatòria de la Junta de Portaveus Municipals 05/05/2020 1-25-20-2

82 462510F Resolució  dels  contracte  privats  d’espectacles  que  l’Ajuntament  tenia
formalitzats per al dia d’elecció de la Reina/Rei de Festes Majors, davant
la impossibilitat d’executar la prestació objecte del contracte, donada la
situació d’estat d’alarma motivada per la crisi sanitària de la COVID-19

08/05/2020

83 462511F Personal  Laboral.  Contracte  laboral  temporal  al  Sr.  Roman  Alegria
Maureso, com a peó de brigada de l'Ajuntament d'Ulldecona

08/05/2020 1-11-20-18

84 462512F Subvencions municipals destinades a petits comerços, reformes i nova
creació al municipi d'Ulldecona

11/05/2020 1-8-18-3

85 462513F Convocatòria de la Comissió Informativa de la Junta de Govern Local 13/05/2020 1-20-20-3

86 462514F Convocatòria de la Junta de Govern Local 13/05/2020 1-3-20-3

87 462515F Convocatòria de subvencions municipals per rehabilitació d'habitatges al
municipi d'Ulldecona, anualitat 2020

18/05/2020 1-8-20-1

88 462516F Aprovació  de  l'expedient  i  del  plec  de  clàusules  administratives
particulars del contracte per a la realització dels treballs de desbrossada
de  cains  rurals  2020.  Acordar  simultàniament  la  licitació  d'aquest
contracte

20/05/2020 2-42-20-1

89 462517F Personal  Laboral.  Contracte  laboral  temporal  al  Sr.  Roman  Alegria
Maureso, com a peó de brigada de l'Ajuntament d'Ulldecona

22/05/2020 1-11-20-18

90 462518F Adquisició d'una finca emplaçada al carrer Major número 65 del barri
dels  Valentins,  del  terme  municipal  d'Ulldecona,  a  títol  onerós  per
adquisició directa

25/05/2020 1-14-20-3

91 462519F Personal laboral temporal. Contractar un operari de neteja de reforç per
a  la  brigada  municipal,  per  intensificar  les  tasques  de  neteja  com  a
mesura preventiva davant la COVID-19

25/05/2020 1-11-19-8

92 462520F Aprovació  de les  bases  del  procés selectiu  per  a  la  constitució  d'una
borsa de treball de socorristes per a la piscina municipal

28/05/2020 1-11-20-19

93 462521F 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

28/05/2020 1-14-20-1

94 462522F
462523F
462524F

Aprovació de la relació de factures núm. 22/2019 29/05/2020
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Ordre Número Descripció Data Expedient

462525F
462526F
462527F
462528F

95 462529F
462530F
462531F
462532F
462533F

Aprovació de la relació de factures núm. 01/2020 29/05/2020

96 462534F
462535F
462536F

Aprovació de la relació de factures núm. 02/2020 29/05/2020

97 462537F
462538F
462539F

Aprovació de la relació de factures núm. 03/2020 29/05/2020

98 462540F
462541F
462542F
462543F
462544F

Aprovació de la relació de factures núm. 04/2020 29/05/2020

99 462545F
462546F
462547F
462548F

Aprovació de la relació de factures núm. 05/2020 29/05/2020

100 462549F
462550F
462551F
462552F

Atorgament  de  subvencions  per  a  l'adquisició  de  material  escolar
(excepte llibres) per als  estudis d'educació primària i  secundària,  curs
2019-2020

29/05/2020
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Resolucions i decrets – Juny 2020
Ordre Número Descripció Data Expedient

101 462553F Regularitzacions BASE 02/06/2020

102 462554F Modificació del contracte del servei de millora de l'eficiència energètica
de l'enllumenat públic d'Ulldecona 

02/06/2020 1-10-18-35

103 462555F Anul·lar

104 462556F Baixa d'ofici en el padró municipal d'habitants 03/06/2020 "1-7-19-43
1-7-19-45
1-7-19-46
1-7-19-48
1-7-19-49
1-7-19-50

105 462557F
462558F

Proposta d'ordre d'execució per a la neteja de solars 03/06/2020 2-35-20-8

106 462559F Reclamació de responsabilitat patrimonial iniciada pel Sr. VSV, actuant en
nom  i  representació  de  la  Sra.  Antonie  Corinna  Schmorell,  contra
l'Ajuntament d'Ulldecona. Admissió a tràmit

03/06/2020 1-12-19-4

107 462560F Suspensió dels drets i obligacions dimanants del contracte de concessió
administrativa del bar situat al camp de futbol d'Ulldecona

05/06/2020

108 462561F
462562F

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

08/06/2020 6-95-19-4

109 462563F Acceptació de subvenció de capital 08/06/2020

110 462564F Resolució  del  contracte  privat  de  fabricació,  subministrament,
instal·lació,  transport  i  dispar de focs d'artifici  que l'Ajuntament tenia
formalitzat,  davant  la  imposibilitat  d'executar  la  prestació  objecte  del
contracte, donala la suspensió de les festes d'estiu, acordada pel Consell
d'Alcaldes i Alcaldesses del Montsià

09/06/2020

111 462565F Convocatòria de la Comissió Informativa de la Junta de Govern Local 10/06/2020 1-20-20-4

112 462566F Convocatòria de la Junta de Govern Local 10/06/2020 1-3-20-4

113 462567F Aprovació  inicial  de  la  memòria  valorada  que  porta  per  títol  "Danys
ocasionats  pels  aiguats  d'octubre  de  2018"  al  terme  municipal
d'Ulldecona

15/06/2020 3-61-20-10

114 462568F Actualització  del  quadre  d'índex  (art.  4.2)  per  al  clàcul  de  la  base
imposable de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

15/06/2020 3-60-20-2

115 462569F Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a les proves
selectives per cobrir, mitjançant el sistema de concurs, d'una borsa de
treball de socorristes de la piscina municipal d'Ulldecona. Designar els

15/06/2020 1-11-20-19
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membres  que  compondran  el  Tribunal  qualificador  del  procés  de
selecció, i fixar la data de realització de l’entrevista

116 462570F Aprovació inicial del 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» 

15/06/2020 2-36-20-2

117 462571F Nomenament de funcionaris interins, pel supòsit de màxima urgència,
per cobrir tres places vacant a la plantilla  i  relació de llocs de treball
vigent, d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament d'Ulldecona

16/06/2020

118 462572F Adjudicació del contracte per a la realització dels treballs de desbrossada
de camins rurals 2020

16/06/2020 2-42-20-1

119 462573F Nomenament de funcionari interí, 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

19/06/2020 1-11-20-20

120 462574F Aprovació dels expedients interns d'adopció de les mesures establertes
per al Casal Jove 2020 i per a la Cuca i Esports 2020

23/06/2020 5-82-20-5

121 462575F Assignació  de  números  de  TIP  (Targeta  d'Identificació  Professional)  a
Agent de la Policia Local d'Ulldecona

23/06/2020 1-11-13-23

122 462576F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució a la Sra. CES

25/05/2020 5-83-20-13

123 462577F Modificació  del  compte  de  liquidació  definitiva  de  les  obres
d'urbanització  del  Polígon  d'Actuació  Mestre  Moreira  i  acord  de
liquidació  de la  quota d'urbanització  definitiva  d'una parcel·la,  com a
conseqüència de la rectificació del projecte de reparcel·lació del polígon
d'acutació  Mestre  Moreira  mitjançant  una  operació  jurídica
complementària

25/06/2020 2-32-04-1

124 462578F Contractació dels Srs. Jaume Mas Molina i Arantxa Fabrega Fornos, com
a socorristes de la piscina municipal d'Ulldecona, en règim de personal
laboral temporal

25/06/2020 1-11-20-21
1-11-20-22

125 462579F Devolució ingressos indeguts 25/06/2020 3-67-19-18

126 462580F Devolució ingressos indeguts 25/06/2020 3-67-19-19

127 462581F Adjudicació del contracte de concessió administrativa per a l'explotació
del bar/quiosc situat al poliesportiu del carrer Vicent Aubà d'Ulldecona i
prestació del servei de control d'accés a la piscina municipal

25/06/2020 1-14-20-1
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128 462582F
462583F

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

02/07/2020 6-95-20-2

129 462584F Convocatòria de la Junta de Portaveus Municipals 03/07/2020 1-25-20-3

130 462585F Contractació laboral per cobrir l’acció DX-02; Adequació i manteniment
de parcs, jardins i entorn forestal, del projecte Treball als Barris 2019

03/07/2020 3-61-19-24

131 462586F Contractació  laboral  per  cobrir  l’Acció  DX-05,  Agent  cultural  i
dinamitzador/a juvenil, del projecte Treball als Barris Convocatòria 2019

03/07/2020 3-61-19-24

132 462587F Contractació laboral per cobrir l’Acció DX-06, Tècnic/a per a l’elaboració
d’una  guia  comercial,  cens  empresarial  i  de  recursos  per  empreses  i
professionals, del projecte Treball als Barris Convocatòria 2019

03/07/2020 3-61-19-24

133 462588F
462589F
462590F
462591F

Aprovació de la relació de factures núm. 06/2020 06/07/2020

134 462592F
462593F
462594F
462595F

Aprovació de la relació de factures núm. 07/2020 06/07/2020

135 462596F Convocatòria de la Comissió Informativa de la Junta de Govern Local 07/07/2020 1-20-20-5

136 462597F Convocatòria de la Junta de Govern Local 07/07/2020 1-3-20-5

137 462598F Convocatòria de la Comissió Informativa 08/07/2020 1-4-20-5

138 462599F Convocatòria del Ple Municipal 08/07/2020 1-2-20-4

139 462600F Aprovació  de  l’expedient,  del  Plec  de  clàusules  administratives
particulars,  autorització  la  despesa  i  obertura  de  la  licitació  per  a  la
contractació del servei de recollida, trasllat i manteniment dels animals
abandonats,  perduts,  ferits  o  animals  salvatges  al  terme  municipal
d’Ulldecona

13/07/2020 1-10-20-9

140 540501F Delegació  en  el  Regidor/a  d'aquesta  Corporació,  Sr/a.  Núria  Balagué
Raga, de la competència específica per autoritzar el matrimoni civil del
Sr. FJBR i la Sra. MCRC

13/07/2020 1-19-20-2

141 540502F Delegació  en  el  Regidor/a  d'aquesta  Corporació,  Sr/a.  Juan  Antonio
Pascual  Domenech,  de  la  competència  específica  per  autoritzar  el
matrimoni civil del Sr. DZG i la Sra. APS.

13/07/2020 1-19-20-3

142 540503F Delegació en el Regidor/a d'aquesta Corporació, Sr/a. Demetrio Querol
Pasalamar, de la competència específica per autoritzar el matrimoni civil

13/07/2020 1-19-20-4
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del Sr. LLTF i la Sra. CSQ

143 540504F Aprovació  de  l'expedient,  del  plec  de  clàusules  administratives  i
particulars,  autorització  la  despesa  i  obertura  de  la  licitació  per  al
contracte de subministrament de gasoil d'automoció, per als vehicles de
l'Ajuntament d'Ulldecona

13/07/2020 1-10-20-9

144 540505F Llicència per a la tinença i ús d'armes de categoria 4a 13/07/2020 6-95-20-5

145 540506F Tancament del llibre de resolucions 14/07/2020

146 540507F Obertura del llibre de resolucions 14/07/2020

147 540508F Baixa d'ofici en el padró municipal d'habitants 15/07/2020 1-7-19-57
1-7-19-59
1-7-19-60
1-7-20-5
1-7-20-7

148 540509F
540510F

Modificació no substancial del contracte d'obres adjudicat a l'empresa
Construccions Jaén Vallès, SL Aprovació de la modificació del contracte
d'obres del'Antic molí - Oficina de turisme d'Ulldecona (segona fase)

15/07/2020

149 540511F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució al Sr. JAGS

15/07/2020 5-83-20-14

150 540512F Baixa  de  la  taxa  d'ocupació  de  les  parades  del  mercat  del  primer
semestre 2020, per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

15/07/2020

151 540513F Declarar  en  situació  d'excedència  voluntària  per  tenir  cura  d'un fill  a
l'agent de la policia local, Sra. Alicia Periche Vasco

15/07/2020

152 540514F
540515F
540516F
540517F
540518F

Aprovació de la relació de factures núm. 08/2020 16/07/2020

153 540519F Concessió de préstec a curt termini a l'ADF Ulldecona 22/07/2020

154 540520F Declarar  conclòs  el  procediment  d'incoació  d'expedient  d'ordre
d'execució  contra  la  raó  social  ABANCA  CORPORACION  DIVISION
INMOBILIARIA, SL per DESPRENIMENTS DE LA FAÇANA A LA VIA PUBLICA
que s'estava efectuant a la finca situada al carrer BRUC, 4

23/07/2020 2-35-19-3

155 540521F Declarar conclòs el  procediment d’incoació d'expedient  de protecció i
restauració de la legalitat urbanística contra la Sra. AAKL, per CANVI DE
COBERTA  que  s'estava  efectuant  a  la  finca  situada  al  carrer
ENCOMANDA, 8-10.

24/07/2020 2-35-19-9

156 540522F Declarar conclòs el  procediment d’incoació d'expedient  de protecció i
restauració de la legalitat urbanística contra el Sr. BSF, per OBRES AMB
AFECTACIO ESTRUCTURAL DE BIGUES que s'estava efectuant a la finca

24/07/2020 2-35-20-1
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situada al carrer SANTA BARBARA, 33

157 540523F
540524F

Incoació d'expedient de declaració de ruïna, de l’immoble situat al carrer
FRARES, 2 de la població d’Ulldecona, propietat de GRAMINA HOMES,
SL.

24/07/2020 2-35-19-10 
B

158 540525F
540526F

Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a les proves
selectives per cobrir, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, de
tres places d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament d'Ulldecona, en
règim de personal funcionari, i per a la creació d'una borsa de treball per
a  cobrir  possibles  vacants  en  el  cos  de la  policia  local.   Designar  els
membres  que  compondran  el  Tribunal  qualificador  de  les  proves
selectives, i fixar la data de realització del primer i segon exercici

28/07/2020 1-11-20-14

159 540527F
540528F

Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a les proves
selectives  per  cobrir,  mitjançant  el  sistema  de  concurs  de  mobilitat
horitzontal,  d’una  plaça  d’agent  de  la  policia  local  de  l’Ajuntament
d’Ulldecona,  en règim de personal  funcionari.   Designar  els  membres
que compondran el Tribunal qualificador de les proves selectives i fixar la
data de realització de les proves

28/07/2020 1-11-20-15

160 540529F
540530F

Resolució expedient de declaració de ruïna, de l'immoble situat al carrer
FRARES, 4 de la població d'Ulldecona, propietat de FJLB

24/07/2020 2-35-19-11

161 540531F 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 VALLAS, 11 d'Ulldecona, propietat de la Sra. AMV.

28/07/2020 2-35-20-2

162 540532F Proposta d'ordre d'execució per abocament de residus a la parcel·la 46
del polígon 15 del terme municipal d'Ulldecona

28/07/2020 2-38-20-1

163 540533F
540534F

Incoació d'expedient de protecció i restauració de la legalitat urbanística
contra el Sr. JFV, per la CONSTRUCCIO D'UN MUR DE PEDRA al POL. 52,
PARC. 6 d'Ulldecona.

28/07/2020 2-35-20-5

164 540535F 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 MAR, 20 d'Ulldecona, propietat
del Sr. LGP

30/07/2020 2-35-20-13

165 540536F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució al Sr. DBP

31/07/2020 5-83-20-15

166 540537F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució a la Sra. JCR

31/07/2020 5-83-20-16

167 540538F Personal laboral temporal. Contractar un conserge per a les exposicions
temporals i per a l'escola "Ramon i Cajal" durant el mes d'agost

31/07/2020
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168 540539F Aprovació de la justificació de les subvencions municipals per al foment 
de l'ocupació, convocatòria 2017, i ordenació  del seu pagament

03/08/2020

169 540540F Aprovació de la justificació de les subvencions municipals per al foment 
de l'ocupació, convocatòria 2018, i ordenació  del seu pagament

03/08/2020

170 540541F Atorgament de les subvencions municipals destinades a petits comerços,
reformes i nova creació al municipi d'Ulldecona

03/08/2020 1-8-19-4

171 540542F Convocatòria de la Comissió Informativa de la Junta de Govern Local 04/08/2020 1-20-20-6

172 540543F Convocatòria de la Junta de Govern Local 04/08/2020 1-3-20-6

173 540544F Contractació laboral per cobrir l’acció DX-01; Adequació de l’entorn urbà,
del projecte Treball als Barris 2019

06/08/2020 3-61-19-24

174 540545F Contractació laboral per cobrir l’Acció DX-04, Dinamitzador/a comercial 
Nucli històric, del projecte Treball als Barris Convocatòria 2019

06/08/2020 3-61-19-24

175 540546F Nomenament de funcionari interí, pel supòsit de màxima urgència, per 
cobrir una plaça vacants a la plantilla i relació de llocs de treball vigent, 
d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament d'Ulldecona

07/08/2020 1-11-20-13

176 540547F Convocatòria d’ajuts individuals per a l’adquisició de material escolar 
(excepte llibres) per als estudis d’educació primària i secundària

07/08/2020 1-8-20-7

177 540548F Trasllat de despulles dins del mateix cementiri d'Ulldecona 10/08/2020 1-13-20-3
(2)

178 540549F
540550F

Liquidació de tributs municipals 10/08/2020

179 540551F
540552F

Liquidació de tributs municipals 10/08/2020

180 540553F
540554F

Liquidació de tributs municipals 10/08/2020

181 540555F Liquidació de tributs municipals 10/08/2020

182 540556F Liquidació de tributs municipals 10/08/2020

183 540557F
540558F

Liquidació de tributs municipals 10/08/2020

184 540559F Baixes als padrons fiscals 13/08/2020 3-62-19-1

185 540560F
540561F

Moció per a la suficiència financera dels ens locals 13/08/2020 1-15-20-16

186 540562F
540563F

Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos a les proves 
selectives per cobrir, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, de 
tres places d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament d'Ulldecona, en 
règim de personal funcionari, i per a la creació d'una borsa de treball per

13/08/2020 1-11-20-14
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a cobrir possibles vacants en el cos de la policia local

187 540564F Personal laboral temporal. Contractar un operari de neteja de reforç per 
a la brigada municipal, per intensificar les tasques de neteja com a 
mesura preventiva davant la COVID-19

14/08/2020 1-11-19-8

188 540565F Extinció de contracte laboral 19/08/2020 1-11-16-17

189 540566F Regularitzacions BASE 20/08/2020

190 540567F Adjudicació del contracte de subministrament de gasoil d'automoció 
(gasoil A) per als vehicles de l'Ajuntament d'Ulldecona

28/08/2020 1-10-20-9

191 540568F Classificació d'ofertes i requriment de documentació per a l'adjudicació 
del contracte de serveis per a la gestió de la recollida, control i protecció 
dels animals abandonats, perduts o ensalvatgits

28/08/2020 1-10-20-8

192 540569F Contractació laboral per cobrir l'acció DX-02; Adequació i manteniment 
de parcs, jardins i entorn forestal, del prjecte Treball als Barris 2019

28/08/2020 3-61-19-24

193 540570F
540571F

Aprovació inicial del "Projecte de millora de l'eficiència energètica de 
l'enllumenat públic d'Ulldecona (fase 2)"

31/08/2020 1-10-19-16
(2)
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194 540572F Trasllat de despulles dins del mateix cementiri d'Ulldecona 02/09/2020 1-13-20-3
(3)

195 540573F Iniciar  l'expedient  per  a  la  modificació  de  les  Bases  específiques
reguladores  de  les  subvencions  municipals  per  als  petits  comerços  i
empreses  de  serveis,  reformes  i  nova  creació.  Convocar  la  comissió
d'estudi redactora de l'avantprojecte

02/09/2020 1-8-20-2

196 540574F Convocatòria de la Comissió Informativa 02/09/2020 1-4-20-6

197 540575F Convocatòria del Ple Municipal 02/09/2020 1-2-20-5

198 540576F
540577F

Liquidació de tributs municipals 03/09/2020

199 540578F
540579F

Iniciar  expedient  sancionador  contra  el  Sr.  DM  i  la  Sra.  LM  per
pressumpta infracció de l'Ordenança municipal de civisme i convivència
ciutadana d'Ulldecona

04/09/2020 6-95-20-3

200 540580F Modificació  del  contracte  d'obres  adjudicat  a  l'empresa  Exxaber,  SL.
Aprovació  de  la  modificació  del  contracte  d'obres  d'urbanització  del
carrer Major (segona fase).

07/09/2020 2-36-09-3
(2)

201 540581F Adjudicació  del  contracte  de  serveis  per  a  la  gestió  de  la  recollida,
control i protecció dels animals abandonats, perduts o ensalvatgits

07/09/2020 1-10-20-8

202 540582F
540583F

Iniciar expedient sancionador contra el Sr. GMC per pressumpta infracció
de l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana d’Ulldecona

07/09/2020 6-95-20-6

203 540584F Convocatòria de subvencions municipals per a empreses per motiu de la
COVID 19

08/09/2020 1-8-20-4

204 540585F Regularitzacions BASE 09/09/2020

205 540586F Convocatòria de la Junta Local de Seguretat del municipi d'Ulldecona 14/09/2020 6-95-20-1

206 540587F Llicència per a la tinença i conducció de Gossos Potencialment Perillosos 14/09/2020

207 540588F Convocatòria de la Comissió Informativa de la Junta de Govern Local 16/09/2020 1-20-20-7

208 540589F Convocatòria de la Junta de Govern Local 16/09/2020 1-3-20-7

209 540590F Aprovació de l'addenda econòmica al conveni de col·laboració entre el
Departament  d'Ensenyament  i  l'Ajuntament  d'Ulldecona,  per  al  Pla
Educatiu d'Entorn, corresponent al curs acadèmic 2020/2021

16/09/2020 1-9-20-12

210 540591F
540592F

Iniciar expedient sancionador contra la Sra. TBC per presumpta infracció
de l'Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana d'Ulldecona

18/09/2020 6-95-20-7

211 540593F Convocatòria de subvencions municipals per al foment i l'activació del
petit comerç i empreses d'Ulldecona

25/09/2020

212 540594F Nomenament de funcionaris interins, pel supòsit de màxima urgència,
per cobrir tres places vacant a la plantilla  i  relació de llocs de treball

25/09/2020 1-11-19-45
1-11-19-46
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vigent, d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament d'Ulldecona 1-11-20-20

213 540595F 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 2020

28/09/2020 1-9-20-13

214 540596F
540597F
540598F
540599F
540600F

Aprovació de la relació de factures núm. 09/2020 28/09/2020

215 540601F
540602F

Iniciar  expedient  sancionador  contra  el  Sr.  AN  i  la  Sra.  MMMA  per
pressumpta infracció de l’ordenança municipal sobre la tinença, comerç i
recollida d’animals de companyia i reguladora del funcionament del cens
municipal d’animals domèstics

29/09/2020 6-95-20-4

216 540603F Personal  laboral.  Contracte  laboral  al  Sr.  Gerard  Vergés  Ferré  per  a
prestació de serveis com a monitor esportiu de l'Ajuntament d'Ulldecona

30/09/2020 1-11-20-29

217 540604F Expedient de protecció i restauració de la legalitat urbanística contra el
Sr. JFV, per la CONSTRUCCIÓ D'UN MUR DE PEDRA al POL. 52, PARC. 6
d'Ulldecona

30/09/2020 2-35-20-5

218 540605F Regularització padró taxes de clavegueram i escombraries 30/09/2020 3-67-20-8

219 540606F
540607F
540608F
540609F
540610F

Aprovació de la relació de factures núm. 10/2020

220 540611F
540612F

Iniciar  expedient  sancionador  contra  el  Sr.  LRG  i  la  Sra.  ARJ,  per
abandonament d'un vehicle a motor

30/09/2020 2-38-18-2



Carrer Major, 49 l 43550 Ulldecona l Tel 977 573034 l Fax 977 720622 l www.ulldecona.cat

Resolucions i decrets – Octubre 2020
Ordre Número Descripció Data Expedient

221 540613F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució al Sr. ABJ

02/10/2020 5-83-20-17

222 540614F Baixa d'ofici en el padró municipal d'habitants 05/10/2020 1-7-19-51
1-7-19-52
1-7-19-53
1-7-19-56
1-7-20-8
1-7-20-9

1-7-20-10
1-7-20-14

223 540615F Delegació de competències en matèria de recaptació en període exectiu
d'altres ingressos de dret públic

05/10/2020

224 540616F Declarar conclòs el procediment d'ordre d'execució incoat a la Sra. CSG,
per ABOCAMENT DE RUNES I  ALTRES al  POL.  15,  PARC. 46 del  terme
municipal d'Ulldecona

06/10/2020 2-38-20-1

225 540617F Convocatòria de la Comissió Informativa de la Junta de Govern Local 07/10/2020 1-20-20-8

226 540618F Convocatòria de la Junta de Govern Local 07/10/2020 1-3-20-8

227 540619F Regularitzacions BASE 07/10/2020

228 540620F
540621F
540622F

Liquidació de tributs municipals 13/10/2020

229 540623F
540624F

Recurs  de  reposició  presentat  per  la  Sra.  Núria  Roure  Alomar  a  la
modificació  del  compte  de  liquidació  definitiva  de  les  obres
d’urbanització  del  Polígon  d’Actuació  Mestre  Moreira  i  acord  de
liquidació  de la  quota d’urbanització  definitiva  d'una parcel·la,  com a
conseqüència de la Rectificació del projecte de reparcel·lació del polígon
d’actuació  Mestre  Moreira  mitjançant  una  operació  jurídica
complementària

13/10/2020 2-32-04-1

230 540625F
540626F

Recurs administratiu d'alçada contra l'acord del Tribunal Qualificador del
procediment  selectiu  per  a  la  cobertura,  mitjançant  el  sistema  de
concurs de mobilitat horitzontal, d’una plaça d’agent de la policia local
de l’Ajuntament d’Ulldecona, en règim de personal funcionari, en relació
al  desenvolupament  del  segon  exercici  del  procediment  selectiu,
d’aptitud física

13/10/2020 1-11-20-15

231 540627F Resolució de contracte laboral per no superació del periode de prova 14/10/2020

232 540628F Expedient de declaració de ruïna, de l’immoble situat al carrer FRARES, 4
de  la  població  d’Ulldecona,  propietat  de  FJLB.  Requeriment  de
documentació

15/10/2020 2-35-19-11
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233 540629F Contractació laboral per cobrir l'acció DX-06; tècnic/a per a l'elaboració
d'una  guia  comercial,  cens  empresarial  i  de  recursos  per  empreses  i
professionals, del projecte Treball als Barris 2019

15/10/2020 3-61-19-24

234 540630F
540631F

Ordre d'execució definitiva per a la neteja de solars 20/10/2020 2-35-20-8

235 540632F
540633F

Liquidació de tributs municipals 22/10/2020

236 540634F Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Ulldecona per a l’adhesió
a  la  xarxa  de  radiocomunicacions  i  emergències  de  seguretat  de
Catalunya (RESCAT)

22/10/2020 1-9-20-14

237 540635F
540636F

Resolució expedient de declaració de ruïna, de l'immoble situat al carrer
FRARES, 2 de la població d'Ulldecona, propietat de GRAMINA HOMES, SL

23/10/2020 2-35-19-10
B

238 540637F Aprovació  de  l'expedient  de  contractació,  del  Ple  de  clàusules
administratives particulars, autorització de la despesa i  obertura de la
licitació del contracte d'obres per a l'execució del "Projecte de millora de
l'eficiència  energètica  de l'enllumenat  públic  d'Ulldecona  (fase  2)  per
procediment obert simplificat"

23/10/2020 1-10-19-16
(2)

239 540638F Sol·licitud  de  reincorporació  al  lloc  de  treball  del  Sr.  Albert  Tomàs
Jiménez, en situació d'exedència voluntària per interès particular

26/10/2020 1-11-10-9

240 540639F Convocatòria de la Comissió Informativa 28/10/2020 1-4-20-7

241 540640F Convocatòria del Ple Municipal 28/10/2020 1-2-20-6

242 540641F Aprovació del conveni d'adhesió al projecte Montsià Actiu, vinculat a la 
convocatòria "Treball a les 7 Comarques"

29/10/2020 1-9-20-15

243 540642F Recurs administratiu d'alçada contra l'acord del Tribunal Qualificador del 
procediment selectiu per a la cobertura, mitjançant el sistema de 
concurs de mobilitat horitzontal, d’una plaça d’agent de la policia local 
de l’Ajuntament d’Ulldecona, en règim de personal funcionari, en relació 
al desenvolupament del segon exercici del procediment selectiu, 
d’aptitud física

29/10/2020 1-11-20-14

244 540643F
540644F

Recurs administratiu d'alçada contra l'acord del Tribunal Qualificador del 
procediment selectiu per a la cobertura, mitjançant el sistema de 
concurs oposició lliure, de 3 places d’agent de la policia local de 
l’Ajuntament d’Ulldecona, en règim de personal funcionari, en relació a 
la valoració de mèrits en la fase de concurs

30/10/2020 1-11-20-14
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Resolucions i decrets – Novembre 2020
Ordre Número Descripció Data Expedient

245 540645F Incoació d'expedient de declaració de ruïna, de l'immoble situat al carrer
PILAR, 5 - LES VENTALLES de la població d'Ulldecona, propietat de JRC

02/11/2020

246 540646F
540647F

Iniciar expedient sancionador contra el Sr. CJO, propietari i/o conductor 
d'un gos potencialment perillós

03/11/2020

247 540648F
540649F

Iniciar expedient sancionador contra el Sr. CJO, propietari i/o conductor 
d'un gos potencialment perillós

03/11/2020

248 540650F
540651F

Iniciar expedient sancionador contra el Sr. CJO, propietari i/o conductor 
d'un gos potencialment perillós

03/11/2020

249 540652F Nomenament de funcionari interí, 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

05/11/2020

250 540653F Regularitzacions BASE 06/11/2020

251 540654F Imposició d'una segona 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

06/11/2020

252 540655F Imposició d'una primera multa coercitiva per incompliment de la 
resolució del procediment de declaració de ruïna de l’edifici incoat a la 
Sra. MCRF, per la presentació d’un projecte d’enderroc o de rehabilitació 
de l’edifici situat al carrer SALVADOR VIDAL, 5 d'Ulldecona

06/11/2020

253 540656F Imposició d'una primera multa coercitiva per incompliment de la 
resolució del procediment d’ordre d’execució de l’edifici incoat a la Sra. 
AMV, per al manteniment o la reposició de les condicions de seguretat, 
salubritat i ornament públic dels béns immobles de l’edifici situat al 
carrer VALLAS, 11 d'Ulldecona

06/11/2020

254 540657F Llicència per a la tinença i ús d'armes de categoria 4a 09/11/2020

255 540658F Ordre de tancament provisional d'establiment obert al públic per mitjà 
de precinte com a mesura provisional prèvia a l'inici de procediment 
sancionador

09/11/2020

256 540659F
540660F

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

10/11/2020

257 540661F Convocatòria de la Comissió Informativa de la Junta de Govern Local 11/11/2020

258 540662F Convocatòria de la Junta de Govern Local 11/11/2020

259 540663F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb 
disminució al Sr. PMTV

12/11/2020
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260 540664F
540665F

Recurs administratiu d'alçada contra l'acord del Tribunal Qualificador del 
procediment selectiu per a la cobertura, mitjançant el sistema de 
concurs oposició lliure, de 3 places d’agent de la policia local de 
l’Ajuntament d’Ulldecona, en règim de personal funcionari, en relació a 
la valoració del cinquè exercici, psicotècnic

16/11/2020

261 540666F
540667F

Recurs administratiu d'alçada contra l'acord del Tribunal Qualificador del 
procediment selectiu per a la cobertura, mitjançant el sistema de 
concurs oposició lliure, de 3 places d’agent de la policia local de 
l’Ajuntament d’Ulldecona, en règim de personal funcionari, en relació a 
la valoració del cinquè exercici, psicotècnic

16/11/2020

262 540668F Nomenament de funcionari en pràctiques per cobrir tres places d'agent 
de la policia local vancats a la plantilla i relació de llocs de treball vigent 
de l'Ajuntament d'Ulldecona

17/11/2020

263 540669F Nomenament de funcionari de carrera per a cobrir una plaça de la 
policia local vacant a la plantilla i relació de llocs de treball vigent a 
l'Ajuntament d'Ulldecona

17/11/2020

264 540670F Adjudicació del contracte administratiu menor de l'obra de conservació-
restauració de la creu de terme d'Ulldecona

17/11/2020

265 540671F Assignació de números de TIP (Targeta d'Identificació Professional) a 
Agent de la Policia Local d'Ulldecona

18/11/2020

266 540672F Aprovació de l'adhesió al Pla Agrupat de Formació de l'Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i la Diputació de Tarragona- 2021

19/11/2020

267 540673F Aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 20/11/2020

268 540674F Pròrroga del contracte de concessió administrativa per a la gestió del 
conjunt històric-patrimonial de l'ermita de la Pietat d'Ulldecona

23/11/2020

269 540675F Regularització padró taxes cementiri 25/11/2020

270 540676F Sol·licitud de Subvenció de Capital 26/11/2020

271 540677F
540678F

Adjudicació del contracte d'obres per a l'execució del "Projecte de 
millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic d'Ulldecona (fase
2), per procediment obert simpllificat

27/11/2020

272 540679F Delegació en el Regidor/a d'aquesta Corporació, Sr/a. Isabel María Salas 
González, de la competència específica per autoritzar el matrimoni civil 
del Sr. JOF i la Sra. MNRM

30/11/2020
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Resolucions i decrets – Desembre 2020
Ordre Número Descripció Data Expedient

273 540680F Convocatòria de la Junta de Portaveus Municipals 04/12/2020 1-25-20-4

274 540681F Contractació laboral per cobrir el programa de reactivació ocupacional
de  les  Subvencions  per  a  la  realització  d'accions  que  fomentin  la
reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres
de l'Ebre i el Baix Penedès derivada de la Covid-19 de la Diputació de
Tarragona

04/12/2020 3-61-20-24

275 540682F Convocatòria de la Comissió Informativa de la Junta de Govern Local 09/12/2020 1-20-20-10

276 540683F Convocatòria de la Junta de Govern Local 09/12/2020 1-3-20-10

277 540684F Regularitzacions BASE 10/12/2020

278 540685F
540686F

Responsabilitat administrativa Patrimonial. Reclamant: JAGG 11/12/2020 1-12-20-2

279 540687F Liquidació de tributs municipals 14/12/2020

280 540688F Contractació laboral per cobrir el programa de reactivació ocupacional
de  les  Subvencions  per  a  la  realització  d'accions  que  fomentin  la
reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres
de l'Ebre i el Baix Penedès derivada de la Covid 19 de la Diputació de
Tarragona

14/12/2020 3-61-20-24

281 540689F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució a la Sra. EBV

14/12/2020 5-83-20-19

282 540690F Resolució  expedient  sancionador  contra  la  Sra.  TBC  per  infracció  de
l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana d’Ulldecona

14/12/2020 6-95-20-7

283 540691F Anul·lar 14/12/2020

284 540692F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució al Sr. JVM

16/12/2020 5-83-20-20

285 540693F
540694F

Sol·licitud  d'adhesió  a  la  contractació  centralitzada  de  serveis  de
telecomunicacions

17/12/2020 1-9-20-18

286 540695F Acceptació de subvenció de capital 17/12/2020

287 540696F Atorgament  de  les  subvencions  municipals  destinades  a  rehabilitació
d'habitatges al municipi d'Ulldecona

18/12/2020 1-8-20-1

288 540697F Ampliació  del  termini  de  presentació  d'instàncies  en  relació  a  la
convocatòria de subvencions municipals per al foment i  l'activació del
petit comerç i empreses d'Ulldecona

22/12/2020 1-8-20-2

289 540698F Contractació laboral en pràctiques per cobrir el projecte Contractació en
pràctiques  de  persones  joves  beneficiàries  del  Programa  de  Garantia
Juvenil a Catalunya

23/12/2020 1-11-21-7
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290 540699F 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 2020)

23/12/2020

291 540700F 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 2020)

23/12/2020

292 540701F Designació de locals reservats i llocs públics d’ús gratuït cedits per a la
realització d’actes de campanya electoral

28/12/2020 1-7-20-42

293 540702F Reserva de llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells 28/12/2020 1-7-20-42

294 540703F
540704F

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

29/12/2020

295 540705F Prorrogar  el  contracte  del  Sr.  Carles  Mariné  Villar,  com  a  peó  de  la
brigada  de  l'Ajuntament  d'Ulldecona,  en  règim  de  personal  laboral
temporal

29/12/2020 1-11-20-7

296 540706F Compensació de deutes 29/12/2020

297 540707F Aprovació de la certificació final de les obres d'urbanització del carrer
Major, segona fase

29/12/2020 2-36-09-3

298 540708F Tancament del llibre de resolucions 31/12/2020
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