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

Resolucions i decrets – Gener 2021
Ordre Número Descripció Data Expedient

1 740721F Obertura del llibre de resolucions 01/01/2021

2 740722F
740723F
740724F

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

04/01/2021

3 740725F Recurs de reposició contra una liquidació de l'impost sobre l'increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana

04/01/2021 3-63-20-5

4 740726F Baixes als padrons fiscals 05/01/2021 3-62-20-2

5 740727F
740728F
740729F

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

07/01/2021 1-12-19-2

6 740730F Liquidació de tributs municipals 12/01/2021

7 740731F Convocatòria de la Comissió Informativa de la Junta de Govern Local 13/01/2021 1-20-21-1

8 740732F Convocatòria de la Junta de Govern Local 13/01/2021 1-3-21-1

9 740733F Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos 13/01/2021 6-95-21-1

10 740734F Convocatòria de la comissió especial de comptes 13/01/2021 1-4-21-1

11 740735F Iniciar  l'expedient  per  a  l'aprovació  de  les  Bases  reguladores  de  les
subvencions per a Gimnasos, bars i restaurants afectats per la Resolució
SLT/1/2021, de 4 de gener. Convocar la comissió d'estudi redactora de
l'avantprojecte.

13/01/2021 1-8-21-1

12 740736F Actualització  del  quadre  d'índex  (art.  4.2)  per  al  càlcul  de  la  base
imposable de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

14/01/2021

13 740737F Sobreseïment  definitiu  del  procediment  sancionador  contra  el  Sr.
REVERTE  VALLS,  LORENTE  i  la  Sra.  REVERTE  JODAR,  ANDREA,  per
ABANDONAMENT DE VEHICLE A MOTOR a la finca situada al POL. 41,
PARC. 49

15/01/2021 2-38-18-2

14 740738F Estimar el recurs de reposició contra la imposició d'una primera multa
coercitiva  per  incompliment  de  la  resolució  del  procediment  d'ordre
d'execució de l'edifici incoat a la Sra. MORALES VALVERDE, ASUNCION,
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

18/01/2021 2-35-20-2

15 740739F Aprovació del conveni marc de col·laboració entre l’administració de la
Generalitat  de  Catalunya,  mitjançant  el  Departament  d’Educació,  i
l’Ajuntament d’Ulldecona, per desenvolupar, en règim d’alternança i amb
formació  dual,  el  cicle  formatiu  de  grau  superior  de  Màrqueting  i
Publicitat i el cicle formatiu de grau superior d’assistència a la direcció, a
l’Institut de l’Ebre, de Tortosa

19/01/2021 1-9-21-2
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Ordre Número Descripció Data Expedient

16 740740F 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. J.A.R. i la Sra. M.C.LL.

19/01/2021 1-19-21-3

17 740741F Delegació en el Regidor/a d'aquesta Corporació, Sr/a. Raül Najas Martí,
de  la  competència  específica  per  autoritzar  el  matrimoni  civil  del  Sr.
J.D.M. i la Sra. M.C.S.C.

19/01/2021 1-19-21-4

18 740742F Baixa d'ofici en el padró municipal d'habitants 19/01/2021 "1-7-20-12
1-7-20-15
1-7-20-16
1-7-20-17
1-7-20-18 
1-7-20-19
1-7-20-20"

19 740743F Convocatòria del Ple Municipal 19/01/2021 1-2-21-1

20 740744F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució al Sr. LD

20/01/2021

21 740745F Interposició  de  recurs  contenciós  administratiu  davant  la  Sala
Contenciosa  Administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de
Catalunya contra la resolució del Secretari d'Administracions Locals i de
Relacions  amb  l’Aran,  de  concessió  de  les  subvencions  per  danys  en
infraestructures municipals i xarxa viària previstes a l’Acord del Consell
de Ministres de 2 de novembre de 2018, pel qual es declara la província
de Tarragona zona afectada greument per una emergència de protecció
civil. Encarregar la defensa jurídica.

22/01/2021 3-61-20-10

22 740746F Regularitzacions BASE 25/01/2021

23 740747F Liquidació de tributs municipals

24 740748F Declarar  conclòs  el  procediment  d'incoació  d'expedient  protecció  i
restauració de la legalitat urbanística contra l'Herència Jacent de PEDRO
SANS  GUARCH,  per  el  REVESTIMENT  DE  FAÇANES  AMB  PEDRA  I
CONSTRUCCIÓ DE POU al POL. 23, PARC. 33 d'Ulldecona

28/01/2021 2-35-19-1
A

25 740749F Trasllat de despulles dins del mateix cementiri d'Ulldecona 28/01/2021 1-13-21-3
(1)

26 740750F Aprovació del Pla de Seguretat i Salud de l’obra de millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat públic d’Ulldecona, Fase 2.

29/01/2021 1-10-19-16
A

27 740751F Imposició  d'una  quarta  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.  TOMAS  MILLAN,
DAVID, per la CONSTRUCCIO D'UNA CASETA D'OBRA I D'UNA CASETA DE
FUSTA al POL. 69, PARC. 50 d’Ulldecona

29/01/2021 2-35-18-9
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Resolucions i decrets – Febrer 2021
Ordre Número Descripció Data Expedient

28 740752F Expedient de declaració de ruïna, de l'immoble situat al carrer FRARES, 4
de  la  població  d'Ulldecona,  propietat  de  LOPEZ  BERNAL,  FRANCISCO
JAVIER. Requeriment de la documentació.

01/02/2021 2-35-19-11

29 740753F Contractació laboral per cobrir l'acció DX-02; Adequació i manteniment
de  parcs,  jardins  i  entorn  forestall,  del  projecte  Treball  als  Barris
(Convocatòria 2020)

01/02/2021 3-61-20-33

30 740754F Contractació  laboral  per  cobrir  l'acció  DX-01;  Agent  cultural  i  foment
actius urbans turístics, del projecte Treball als Barris (Convocatòria 2020)

01/02/2021 3-61-20-33

31 740755F Responsabilitat administrativa patrimonial. Reclamant: MFF 02/02/2021 1-12-21-1

32 740756F Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  del
Montsià i els Ajuntaments de la comarca per a la realització d'actuacions
de foment de l'ocupació mitjançant el programa treball i formació en el
marc de la convocatòria extraordinària per a l'any 2020

02/02/2021 1-9-20-19

33 740757F Aprovació inicial de la memòria valorada que porta per títol "Substitució
de  la  tanca  actual  per  una  nova  d'obra  a  l'escola  Ramon  y  Cajal
d'Ulldecona"

02/02/2021 2-36-21-1

34 740758F Imposició d'una primera multa coercitiva per incompliment de l'ordre
d'execució definitiva relativa a la resolució del procediment de protecció
de l'ordre d'execució definitiva relativa a la resolució del procediment de
protecció  i  restauració  de  la  legalitat  urbanística  contra  la  raó  social
GRAMINA HOMES, SL, per la DECLARACIÓ DE RUINA al carrer FRARES, 2
d'Ulldecona

03/02/2021 2-35-19-10
B

35 740759F Regularitzacions BASE 03/02/2021

36 740760F Contractació laboral per cobrir l'acció DX-02; Adequació i manteniment
de  parcs,  jardins  i  entorn  forestall,  del  projecte  Treball  als  Barris
(Convocatòria 2020)

03/02/2021 3-61-20-33

37 740761F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució al Sr. APMPM

09/02/2021 5-83-21-3

38 740762F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució a la Sra. PSG

09/02/2021 5-83-21-4

39 740763F Calendari d'obertura d'establiments comercials d'Ulldecona per a l'any
2021. Modificació dia festiu

11/02/2021 1-8-19-6

40 740764F Resolució  en  relació  al  procediment  de  responsabilitat  administrativa
patrimonial instat pel Sr. MFF

15/02/2021 1-12-21-1

41 740765F Resolució expedient sancionador contra el Sr. Ghenadie Moraru Ciobanu
per  infracció  de  l'Ordenança  municipal  de  civisme  i  convivència
ciutadana d'Ulldecona

16/02/2021 6-95-20-6



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

Ordre Número Descripció Data Expedient

42 740766F Trasllat de despulles dins del mateix cementiri d'Ulldecona 17/02/2021 1-13-21-3
(2)

43 740767F Expedient de declaració de ruïna, de l'immoble situat al carrer FRARES, 4
de  la  població  d'Ulldecona,  propietat  de  SERVEIS  JIREH  2020  SL.
Requeriment de la documentació.

18/02/2021 2-35-19-11
A

44 740768F Sobreseïment definitiu del procediment sancionador contra el Sr. DM i la
Sra. LM, per presumpta infracció de l'Ordenança municipal de civisme i
convivència ciutadana d'Ulldecona

18/02/2021 6-95-20-3

45 740769F
740770F

Iniciar expedient sancionador contra el Sr. CJO per presumpta infracció
de l'Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana d'Ulldecona

19/02/2021 6-95-21-2

46 740771F
740772F

Iniciar expedient sancionador contra el Sr. AVQ per presumpta infracció
de l'Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana d'Ulldecona

19/02/2021 6-95-21-5

47 740773F
740774F

Iniciar  expedient  sancionador  contra  el  Sr.  Àngel  Garcia  Grau  per
presumpta 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

22/02/2021 6-95-21-6

48 740775F Aprovació del conveni de col·laboració del projecte agrupat de l’Ateneu
Cooperatiu  de  les  Terres  de  l’Ebre  (ACTE)  entre  la  Fundació  Privada
Astres i l'Ajuntament d'Ulldecona 

22/02/2021 1-9-21-3

49 740776F
740777F

Iniciar expedient sancionador contra el Sr. CJO per presumpta infracció
de l'Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana d'Ulldecona

22/02/2021 6-95-21-3

50 740778F Convocatòria  de  subvencions  municipals  per  al  foment  de  l’ocupació
destinades  a  empreses  d'Ulldecona  que  contractin  persones
desocupades i a nous autònoms empadronats a Ulldecona

24/02/2021

51 740779F Declarar conclòs el  procediment d’incoació d'expedient  de protecció i
restauració  de  la  legalitat  urbanística  contra  la  Sra.  BALAGUE  RAGA,
MARIA PIEDAD, per al manteniment o  la reposició de les condicions de
seguretat,  salubritat  i  ornat  públic  dels  béns  immobles  per
l’ESFONDRAMENT TEULADA que s'havia efectuant a la finca situada a la
MURADA DE BAIX, 43

25/02/2021 2-35-19-4
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Resolucions i decrets – Març 2021
Ordre Número Descripció Data Expedient

52 740780F Convocatòria de la Comissió Informativa 03/03/2021 1-4-21-3

53 740781F Convocatòria del Ple Municipal 03/03/2021 1-2-21-3

54 740782F Contractació laboral per cobrir l'acció DX-02; Adequació i manteniment
de  parcs,  jardins  i  entorn  forestal,  del  projecte  Treball  als  Barris
(Convocatòria 2020)

05/03/2021 3-61-20-33

55 740783F Adhesió de l'Ajuntament d'Ulldecona a la campanya "Catalunya Clean Up
Challenge"

09/03/2021 5-89-21-1

56 740784F
740785F

Iniciar expedient sancionador contra el propietari i/o conductor de dos
gossos

09/03/2021 6-95-21-7

57 740786F Aprovación del contrato de I+D entre el Ayuntamiento de Ulldecona y la
Universidad  de  Castilla-La  Mancha  para  la  realización  del  “Proyecto
integral de estudio para la catalogación, recuperación y puesta en valor
del Abric IV d’Ermites”

09/03/2021 1-9-21-11

58 740787F Convocatòria de la Comissió Informativa de la Junta de Govern Local 10/03/2021 1-20-21-2

59 740788F Convocatòria de la Junta de Govern Local 10/03/2021 1-3-21-2

60 740789F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució al Sr.ATF

12/03/2021 5-83-21-6

61 740790F Regularitzacions BASE 15/03/2021

62 740791F
740792F

Estimar  les  al·legacions  i  sobreseïment  definitiu  del  procediment
sancionador contra el SR. AVQ per presumpta infracció de l'Ordenança
municipal de civisme i convivència ciutadana d'Ulldecona

16/03/2021 6-95-21-5

63 740793F
740794F

Iniciar expedient sancionador contra el Sr. CJO per presumpta infracció
de l'Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana d'Ulldecona

16/03/2021 6-95-21-5

64 740795F Recurs  contenciós  administratiu  ordinari  419/2020,  conegut  pel  Jutjat
Contenciós Administratiu 2 de Tarragona, i interposat per la Sra. Núria
Roure Alomar. Acordar la personació en el procés

16/03/2021

65 740796F
740797F

Resolució  expedient  sancionador  contra  el  Sr.  ABD  per  presumpta
infracció de l'Ordenança municipal  de civisme i  convicència ciutadana
d'Ulldecona

22/03/2021 6-95-21-3

66 740798F Imposició  d'una  segona  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  la  raó  social  GRAMINA
HOMES,  SL,  per  la  DECLARACIO  DE  RUINA  al  carrer  FRARES,  2
d’Ulldecona

25/03/2021 2-35-19-10
B

67 740799F Convocatòria de la Junta de Portaveus Municipal 26/03/2021 1-25-21-1

68 740800F
541301F

Responsabilitat administrativa patrimonial. Reclamant: CPS 26/03/2021 1-12-21-6
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Ordre Número Descripció Data Expedient

69 541302F 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  DALT,  38
CANTONADA  AMB  EL  CARRER  GUIFRE  d'Ulldecona,  propietat  del  Sr.
LOPEZ FERRE, SEBASTIAN JOSE i l’Herència Jacent de VICENTE QUEROL
QUEROL

30/03/2021 2-35-21-1
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Resolucions i decrets – Abril 2021
Ordre Número Descripció Data Expedient

70 541303F Convocatòria de la Comissió Informativa de la Junta de Govern Local 06/04/21 1-20-21-3

71 541304F Convocatòria de la Junta de Govern Local 06/04/21 1-3-21-3

72 541305F Aprovació  de la  tercera  addenda  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

07/04/21 1-9-20-12

73 541306F Regularització padró taxes cementiri 08/04/21 3-67-21-3

74 541307F 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 porgrama Treball als Barris
(Convocatòria 2020)

08/04/21 3-61-20-33

75 541308F Baixa de liquidacions urbanístiques 09/04/21

76 541309F Aprovació de la devolució de l'aval presentat com a garantia definitiva
per a respondre de les obligacions derivades de l'"Arrendament en règim
de  rènting  de  màquina  escombradora  per  al  servei  de  neteja  de
l'Ajuntament d'Ulldecona"

13/04/21

77 541310F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució a la Sra. MMR

15/04/21 5-83-21-8

78 541311F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució a la Sra. MVV

15/04/21 5-83-21-9

79 541312F Baixa d'ofici en el padró municipal d'habitants 16/04/21 "1-7-20-22
1-7-20-23
1-7-20-24
1-7-20-25
1-7-20-26
1-7-20-27
1-7-20-30
1-7-20-31"

80 541313F
541314F

Iniciar  expedient  sancionador  contra  els  Srs.  VIRi  JGF,  per  presumpta
infracció de l'Ordenança municipal  de civisme i  convivència ciutadana
d'Ulldecona

20/04/21 6-95-21-8

81 541315F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució a la Sra. FGR

22/04/21 5-83-21-10

82 541316F Regularitzacions BASE 22/04/21

83 541317F Convocatòria  de  subvencions  municipals  per  a  gimnasos,  bars  i
restaurants afectats per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener

23/04/21 1-8-21-1

84 541318F
541319F

Aprovació de la revisió anual del padró d'habitants 23/04/21 1-7-21-1
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Ordre Número Descripció Data Expedient

85 541320F Contractació laboral per cobrir l'acció DX-04; Manteniment i neteja de 
via pública i equipaments municipals, del projecte Treball als Barris 
(Convocatòria 2020)

27/04/21 3-61-20-33

86 541321F Contractació laboral per cobrir l'acció DX-05; Dinamitzador/a comercial - 
nucli històric, del projecte Treball als Barris (Convocatòria 2020)

27/04/21 3-61-20-33

87 541322F Contractació laboral per cobrir l'acció DX-03; Adequació de l'entorn urbà,
del projecte Treball als Barris (Convocatòria 2020)

27/04/21 3-61-20-33

88 541323F Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra de consolidació 
d'estructures i implantació de mesures de protecció i posada en valor del
Castell d'Ulldecona

27/04/21 2-36-20-2

89 541324F Convocatòria de la Comissió Informativa 28/04/21 1-4-21-4

90 541325F Convocatòria del Ple Municipal 28/04/21 1-2-21-4

91 541326F Reconeixement de serveis previs al funcionari municipal José Carlos 
Querol Jovaní, en relació a la sol·licitud de reconeixement de triennis

28/04/21

92 541327F Procediment abreujat 29/2021, conegut pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Tarragona, i interposat pel Sr. Jordi Lesan Pujol 
contra l'Ajuntament d'Ulldecona. Personació en el procediment. 
Encarregar als serveis jurídics de la Diputació de Tarragona la 
representació i la defensa jurídica

29/04/21 1-12-21-2
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Resolucions i decrets – Maig 2021
Ordre Número Descripció Data Expedient

93 541328F Imposició  d'una  segona  multa  coercitiva  per  incompliment  de  la
resolució del procediment de declaració de ruïna de l’edifici incoat a la
Sra. ROIG FORCADELL, MARIA CARMEN, per la presentació d’un projecte
d’enderroc o de rehabilitació de l’edifici situat al carrer SALVADOR VIDAL,
5 d'Ulldecona.

04/05/2021 2-35-19-6

94 541329F Contractació laboral per cobrir l'acció DX-06; Tècnic/a per redacció de
projecte  tècnics  i  rehabilitació  urbana,  del  projecte  Treball  als  Barris
(Convocatòria 2020)

04/05/2021 3-61-20-33

95 541330F Convocatòria de la Junta de Portaveus Municipal 07/05/2021 1-25-21-2

96 541331F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució al Sr. LDC

10/05/2021 5-83-21-11

97 541332F Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos 10/05/2021 6-95-21-9

98 541333F Regularització padró taxes cementiri 11/05/2021 3-67-21-5

99 541334F Convocatòria de la Comissió Informativa de la Junta de Govern Local 12/05/2021 1-20-21-4

100 541335F Convocatòria de la Junta de Govern Local 12/05/2021 1-3-21-4

101 541336F Regularització padró taxes cementiri 12/05/2021 3-67-21-6

102 541337F Regularització padró taxes i cementiri 12/05/2021 3-67-21-7

103 541338F Baixa d'ofici en el padró municipal d'habitants 13/05/2021 "1-7-20-32
1-7-20-34
1-7-20-35
1-7-20-37
1-7-20-38"

104 541339F Expedient de declaració de ruïna, de l'immoble situat al carrer FRARES, 4
de la població d'Ulldecona, propietat de SERVEIS JIREH 2020 SL.

14/05/2021 2-35-19-11
A

541340F

105 541341F Aprovació de les bases reguladores de la borsa de treball d’auxiliar de
gerontologia per a la residència municipal d’Ulldecona

14/05/2021 1-11-21-18

106 541342F Procediment per a la clausura de l'activitat de venda, reparació i gestió
de vehicles, a la carretera la Sénia, s/n d'Ulldecona, per no disposar de la
pertinent llicència ambiental d'activitat. Ordenar provisionalment, com a
mesura cautlar, la suspensió de l'activitat

17/05/2021 2-38-21-2

107 541343F Aprovació  de  la  sol·licitud  d'adhesió  al  servei  PORTASIGNATURES  del
Consorci AOC

18/05/2021 1-9-21-18

108 541344F Sol·licitud de subvenció de capital 20/05/2021

109 541345F Sol·licitud de subvenció de capital 20/05/2021
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110 541346F Procediment per a la clausura de l'activitat de pintura de vehicles, a la
carretera la  Tortosa,  s/n  d'Ulldecona,  per no disposar de la  pertinent
llicència ambiental d'activitat

21/05/2021 2-38-21-3

111 541347F Resolució  expedient  sancionador  contra  el  Sr.  AGG  per  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

21/05/2021 6-95-21-6

112 541348F Aprovació  de  l’expedient  i  del  plec  de  clàusules  administratives
particulars del contracte per a la realització dels treballs de desbrossada
de  camins  rurals  2021.  Acordar  simultàniament  la  licitació  d’aquest
contracte

21/05/2021 2-42-21-1

113 541349F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució al Sr. FJGB

27/05/2021 5-83-21-13
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Resolucions i decrets – Juny 2021
Ordre Número Descripció Data Expedient

114 541350F Pròrroga  del  termini  d'execució  del  contracte  "Obra  de  millora  de
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic d’Ulldecona, Fase 2"

01/06/2021 1-10-19-16
A

115 541351F Delegació en el  Regidor/a d'aquesta Corporació,  Sr/a.  Caterina Brusca
Campos, de la competència específica per autoritzar el matrimoni civil
del Sr. J.G.V. i la Sra. A.O.S.

01/06/2021 1-19-21-7

116 541352F Delegació  en  el  Regidor/a  d'aquesta  Corporació,  Sr/a.  Elisabet  Itarte
Belles, de la competència específica per autoritzar el matrimoni civil del
Sr. J.R.C. i la Sra. E.G.E.

01/06/2021 1-19-21-6

117 541353F Aprovació  de  l'expedient  del  Plec  de  clàusules  administratives
particulars,  contracte  de  serveis  de  telecomunicacions  per  a
l'Ajuntament d'Ulldecona

02/06/2021 1-10-21-5

118 541354F Regularitzacions BASE 02/06/2021

119 541355F Delegació  en  el  Regidor/a  d'aquesta  Corporació,  Sr/a.  Fanny  Castell
Castell, de la competència específica per autoritzar el matrimoni civil del
Sr. F.G.B. i la Sra. I.V.F.

02/06/2021 1-19-21-9

120 541356F Regularització padró taxes cementiri 03/06/2021

121 541357F Regularització padró taxes de clavegueram i escombraries 03/06/2021

122 541358F Regularització padró taxes cementiri 03/06/2021

123 541359F Regularització padró taxes i cementiri 03/06/2021

124 541360F Resolució  expedient  sancionador  contra  el  Sr.  CJO  per  infracció  de
l'ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana d'Ulldecona

04/06/2021 6-95-21-2

125 541361F Resolució  expedient  sancionador  contra  el  Sr.  CJO  per  infracció  de
l'ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana d'Ulldecona

04/06/2021 6-95-21-5

541362F

126 541363F Resolució expedient sancionador contra el propietari i/o conductor de
dos gossos

04/06/2021 6-95-21-7

127 541364F Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses al
procés selectiu per a establir una borsa de treball per a cobrir necessitats
temporals de personal laboral de la categoria d’auxiliar de gerontologia,
per a la residència municipal d’Ulldecona

04/06/2021 1-11-21-18

128 541365F Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos 07/06/2021 6-95-21-10

129 541366F Convocatòria de la Comissió Informativa de la Junta de Govern Local 09/06/2021 1-20-21-5

130 541367F Convocatòria de la Junta de Govern Local 09/06/2021 1-3-21-5

131 541368F Convocatòria de subvencions municipals per rehabilitació d'habitatges al
municipi d'Ulldecona, anualitat 2021

09/06/2021 1-8-21-2
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132 541369F Acceptació  de  la  donació  de  dos  béns  immobles  situats  al  c/  Sant
Pasqual, 6 i al c/ Sant Pasqual, 24 d'Ulldecona, efectuada per la Sra. RBC
a favor de l'ajuntament d'Ulldecona, no sotmesa a condició

10/06/2021 1-14-21-5

133 541370F Anul·lar 10/06/2021

134 541371F Classificació d'ofertes i requeriment de documentació 11/06/2021 1-14-21-4

135 541372F Baixa d'ofici en el padró municipal d'habitants 11/06/2021 1-7-20-40
1-7-20-43
1-7-20-46
1-7-21-3

136 541373F Proposta d'ordre d'execució per a la neteja de solars 14/06/2021 2-35-21-6

541374F

137 541375F Adjudicació del contracte per a la realització dels treballs de desbrossada
de  camins rurals 2021

14/06/2021 2-42-21-1

138 541376F Prorrogar  la  situació  d'exedència  voluntària  per  tenir  cura  d'un  fill  a
l'agent de la policia local, Sra. Alicia Periche Vasco

14/06/2021

139 541377F Proposta d'ordre d'execució a diversos propietaris per a la neteja de les
seves finques per risc d'incendi

15/06/2021 2-35-21-4

140 541378F Proposta  d'ordre  d'execució  per  a  la  neteja  de  solars  industrials  del
Polígon del municipi

16/06/2021 2-35-21-3

141 541379F 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  ROGER  DE  LLURIA,  30
d'Ulldecona, propietat del Sr. MATIC, LIUBICA.

18/06/2021 2-35-21-5

142 541380F 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  CARRER  MURADA  DE  DALT,  38  CANTONADA  AMB  EL
CARRER  GUIFRE  d'Ulldecona,  propietat  de   LOPEZ  FERRE,  SEBASTIAN
JOSE i l’Herència Jacent de VICENTE QUEROL QUEROL

18/06/2021 2-35-21-1

143 541381F Proposta  d'ordre  d'execució  per  a  manteniment  o  la  reposició  de les
condicions  de  seguretat,  salubritat  i  ornament  públic  dels  béns
immobles, per a l'edifici situat al carrer SANT ANTONI, 21 d'Ulldecona,
propietat de la Sra. FERRE PRATS, JOSEFA

23/06/2021 2-35-20-9

144 541382F Convocatòria de subvencions municipals per al foment de l’activació del
petit comerç i empreses d'Ulldecona

23/06/21

145 541383F Sol·licitud de subvenció de capital 28/06/21 3-61-21-9

146 541384F 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

29/06/21 1-14-21-4
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Resolucions i decrets – Juliol 2021
Ordre Número Descripció Data Expedient

147 541385F Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos 02/07/21 6-95-21-11

148 541386F Adjudicació del contracte administratiu de serveis de telecomunicacions
per a l'ajuntament d'Ulldecona

02/07/21 1-10-21-5

149 541387F
541388F

Resolució expedient sancionador contra els Srs. VIR i JGF, per infracció de
l'Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana d'Ulldecona

06/07/21 6-95-21-8

150 541389F Convocatòria de la Comissió Informativa 07/07/21 1-4-21-5

151 541390F Convocatòria del Ple Municipal 07/07/21 1-2-21-5

152 541391F Convocatòria de la Comissió Informativa de la Junta de Govern Local 07/07/21 1-20-21-6

153 541392F Convocatòria de la Junta de Govern Local 07/07/21 1-3-21-6

154 541393F Regularitzacions BASE 09/07/21

155 541394F Recurs 419/2020, conegut pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2
de Tarragona, i interposat per Núria Roure Alomar. Encarregar la defensa
jurídica i la representació processal en la secretària municipal

12/07/21

156 541395F Amortització anticipada de préstecs 12/07/21

157 541396F Regularització padró taxes de clavegueram i escombraries 12/07/21 3-67-21-15

158 541397F Delegació en el Regidor/a d'aquesta Corporació, Sr/a. Caterina Brusca 
Campos, de la competència específica per autoritzar el matrimoni civil 
del Sr. V.B.Q. i la Sra. G.V.T.

13/07/21

159 541398F Incoació d'expedient de declaració de ruïna, de l'immoble situat al carrer
MIGDIA, 21 de la població d'Ulldecona, propietat de SALES ARASA, 
ELVIRA

14/07/21 2-35-21-7

160 541399F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb 
disminució al Sr. ABM

15/07/21 5-83-21-14

161 541400F Contractació laboral temporal d'un agent cívic, per intensificar les 
tasques de control com a mesura preventiva davant la COVID-19

16/07/21

162 541401F
541402F

Baixa d'ofici en el padró municipal d'habitants 19/07/21 1-7-20-36
1-7-20-39
1-7-21-4
1-7-21-6
1-7-21-7
1-7-21-8
1-7-21-9
1-7-21-10

163 541403F Modificació del contracte d'obres per a l'execució del "Projecte de 
millora de l'eficiència de l'enllumenat públic d'Ulldecona (fase 2)"

19/07/21 1-10-19-16 
A
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164 541404F Finalització del contracte de gestió de serveis públics de la residència 
municipal d'Ulldecona

20/07/21

165 541405F Pròrroga del conveni interadministratiu entre el Departament de Drets 
Socials i l'Ajuntament d'Ulldecona, relatiu a la residència municipal 
d'Ulldecona

20/07/21

166 541406F Contractació laboral tempora d'una agent cívica, per intensificar les 
tasques de control com a mesura preventiva davant la COVID-19

20/07/21 1-11-21-29
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Resolucions i decrets – agost 2021
Ordre Número Descripció Data Expedient

167 541407F Aprovació  de  l’expedient,  del  Plec  de  clàusules  administratives  i
particulars,  autorització de la despesa i  obertura de la licitació per al
contracte de subministrament de gasoil d'automoció, per als vehicles de
l’Ajuntament d’Ulldecona 

03/08/21 1-10-21-8

168 541408F Convocatòria de la Comissió Informativa de la Junta de Govern Local 04/08/21 1-20-21-7

169 541409F Convocatòria de la Junta de Govern Local 04/08/21 1-3-21-7

170 541410F 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 ROGER DE LLURIA, 30 d'Ulldecona, propietat de MATIC,
LIUBICA

04/08/21 2-35-21-5

171 541411F Convocatòria de la Comissió Informativa 04/08/21 1-4-21-6

172 541412F Convocatòria del Ple Municipal 04/08/21 1-2-21-6

173 541413F
541414F

Iniciar expedient sancionador contra el Sr. EAH per presumpta infracció
de l'Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana d'Ulldecona

05/08/21 6-95-21-12

174 541415F Imposició d'una primera multa coercitiva per incompliment de l'ordre
d'execució definitiva relativa a la resolució del procediment de declaració
de  ruïna,  incoat  a  la  raó  social  SERVEIS  JIREH  2020  SL,  per
l'enderrocament  o  rehabilitació  de  l'edifici  situat  al  carrer  FRARES,  4
d'Ulldecona

05/08/21 2-35-19-11
A

175 541416F Constitució d’una borsa de treball, per a cobrir les necessitats temporals
de personal laboral de la categoria d’auxiliar de gerontologia, per a la
residència municipal d’Ulldecona

05/08/21 1-11-21-18

176 541417F 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 ANTONI, 21 d'Ulldecona, propietat de la Sra. FERRE
PRATS, JOSEFA

06/08/21 2-35-20-9

177 541418F Contractació  laboral  per  cobrir  la  plaça  d'informàtic  de  l'Ajuntament
d'Ulldecona

09/08/21 1-11-21-31

178 541419F Anul·lar

179 541420F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució a la Sra. EVV

10/08/21 5-83-21-15

180 541421F Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos 11/08/21 6-95-21-13

181 541422F Incoar expedient administratiu per tal de procedir al nomenament del/la
Jutge/ssa de Pau substitut/a del Jutjat de Pau d’Ulldecona

11/08/21 1-29-21-1

182 541423F Aprovació de l’expedient del Plec de clàusules administratives particulars
del  contracte  de serveis  de  perruqueria per  a la  residència municipal
d’Ulldecona

11/08/21 1-10-21-9
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183 541424F Contractació laboral en pràctiques per cobrir el projecte Contractació en
pràctiques  de  persones  joves  beneficiàries  del  Programa de  Garantia
Juvenil a Catalunya

18/08/21 3-61-21-8

184 541425F Adjudicació  del  contracte  de  subministrament  de  gasoil  d'automoció
(gasoil A) per als vehicles de l’Ajuntament d’Ulldecona.

19/08/21 1-10-21-8

185 541426F Llicència de taxi. Transmissió de llicència 26/08/21 1-21-21-1

186 541427F Iniciar  l'expedient  per  a  l'aprovació  de  les  bases  reguladores  de  les
subvencions  per  a  les  obres/instal·lacions  d'autocosum  amb  energies
renovables  per  a  ús  domèstic,  com  la  solar  fotovoltaica,  eòlica  o
biomassa. Convocar la comissió d'estudi redactora de l'avantprojecte.

31/08/21 1-8-21-7

187 541428F Tancament del llibre de resolucions 31/08/21
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Resolucions i decrets – setembre 2021
Ordre Número Descripció Data Expedient

188 541429F Obertura del llibre de resolucions 01/09/21

189 541430F Convocatòria de la Comissió Informativa 01/09/21 1-4-21-7

190 541431F Convocatòria del Ple Municipal 01/09/21 1-2-21-7

191 541432F Adjudicació del contracte administratiu de serveis de perruqueria per a
la residència municipal d'Ulldecona

02/09/21 1-10-21-9

192 541433F Nomenament com a funcionari de carrer del Sr. Jacobo Tomas Abadia
Gómez

06/09/21 1-11-15-12

193 541434F Adjudicació del contracte administratiu menor de l'obra de conservació-
restauració de la creu de terme d'Ulldecona, fase II

08/09/21 2-36-21-2

194 541435F Contractació labora per cobrir l'acció DX-02; Adequació i manteniment
de  parc,  jardins  i  entorn  forestal,  del  projecte  Treball  als  Barris
(Convocatòria 2020)

08/09/21 3-61-20-33

195 541436F Baixa d'ofici en el padró municipal d'habitants 14/09/21 1-7-21-5
1-7-21-12
1-7-21-16

196 541437F Regularitzacions BASE 15/09/21

197 541438F 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 2021/2022

17/09/21 1-9-21-22

198 541439F Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  interadministrativa  entre  el
Departament Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
d’Ulldecona per a la prestació del servei de residència assistida i centre
de dia per a gent gran dependent “Residència d’Ulldecona (servei  de
residència assistida)” i el “Centre de dia de la Residència d’Ulldecona, a
Ulldecona”

20/09/21 1-9-21-20

199 541440F Delegació en el  Regidor/a d'aquesta Corporació,  Sr/a.  Caterina Brusca
Campos, de la competència específica per autoritzar el matrimoni civil
del Sr. LAB i la Sra. QSF

21/09/21 1-19-21-12

200 541441F Delegació en el  Regidor/a d'aquesta Corporació,  Sr/a.  Caterina Brusca
Campos, de la competència específica per autoritzar el matrimoni civil
del Sr. CFG i la Sra. S de los AA

21/09/21 1-19-21-13

201 541442F Delegació  en  el  Regidor/a  d'aquesta  Corporació,  Sr/a.  Mónica  Fabra
Miralles, de la competència específica per autoritzar el matrimoni civil
del Sr. ESR i la Sra. SQR

21/09/21 1-19-21-14

202 541443F Contractació laboral en pràctiques per cobrir el projecte Contractació en
pràctiques  de  persones  joves  beneficiàries  del  Programa de  Garantia
Juvenil a Catalunya

22/09/21 3-61-21-8
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203 541444F Proposta d'ordre d'execució per ABOCAMENT DE DEIXALLES VARIADES I
RUNES al POL. 59, PARC. 104 del terme municipal d'Ulldecona

22/09/21 2-38-21-5

204 541445F
541446F
541447F
541448F

Reclamació  de  responsabilitat  patrimonial  presentada  per  la  senyora
Antonie  Corinna  Schomorell  actuant  en  nom  i  representació  de  la
mercantil Vogelschutz-Komitee E.V, contra l'Ajuntament d’Ulldecona

23/09/21 1-12-19-4

205 541449F Sol·licitud de subvenció de capital 29/09/21 3-61-21-22

206 541450F Regularització padró taxes de clavegueram i escombraries 30/09/21 3-67-21-17

207 541451F Regularització padró taxes 30/09/21 3-67-21-18
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Resolucions i decrets – octubre 2021
Ordre Número Descripció Data Expedient

208 541452F Convocatòria de subvencions municipals per a l'adjudicació de material
escolar (excepte llibres) per als estudis d'educació primària i secundària

01/10/21

209 541453F
541454F

Incoació d'expedient de declaració de ruïna, de l'immoble situat al carrer
MIGDIA, 21 de la població d'Ulldecona, propietat de Herència Jacent de
SALES QUEROL, MARTIN

05/10/21 2-35-21-7

210 541455F Sol·licitud de subvenció de capital 05/10/21

211 541456F Aprovació  de  l’expedient  de  contractació,  del  Plec  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 sumari

05/10/21 1-10-21-6

212 541457F Convocatòria de la Comissió Informativa de la Junta de Govern Local 06/10/21 1-20-21-8

213 541458F Convocatòria de la Junta de Govern Local 06/10/21 1-3-21-8

214 541459F Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa
entre  el  Departament  Drets  Socials  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i
l’Ajuntament  d’Ulldecona  per  a  la  prestació  del  servei  de  residència
assistida  i  centre  de  dia  per  a  gent  gran  dependent  “Residència
d’Ulldecona (servei  de  residència  assistida)”  i  el  “Centre de dia  de la
Residència d’Ulldecona, a Ulldecona”

06/10/21 1-9-21-21

215 541460F Trasllat de despulles dins del mateix cementiri d'Ulldecona 06/10/21 1-13-21-3
(3)

216 541461F Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  l’Escola  Lliure  el  Sol  i
l’ajuntament d’Ulldecona de pràctiques per a la realització de pràctiques
d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

08/10/21 1-9-21-24

217 541462F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució a la Sra. JVC

08/10/21 5-83-21-16

218 541463F Adjudicació del contracte administratiu menor de l'obra de construcció
de vorera per accedir al camp de futbol

14/10/21 2-36-21-3

219 541464F Declarar conclòs el  procediment d’incoació d'expedient  de protecció i
restauració  de  la  legalitat  urbanística  contra  el  Sr.  LOPEZ  FERRE,
SEBASTIAN JOSE i l’Herència Jacent de Vicente Querol Querol, per PERILL
PER CAIGUDA D'ELEMENTS DE LA COBERTA A LA VIA PUBLICA a la finca
situada al CARRER MURADA DE DALT, 38 CANTONADA AMB EL CARRER
GUIFRE

14/10/21 2-35-21-1

220 541465F Trasllat de despulles dins del mateix cementiri d'Ulldecona 14/10/21 1-13-21-3
(4)
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221 541466F 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,  32
d'Ulldecona, propietat de TRAMA DE XIX, SL

19/10/21 2-35-21-9

222 541467F Declarar  conclòs  el  procediment  d’incoació  d'expedient  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. AGUDO GARRIGA, LUIS

19/10/21 2-35-20-3

223 541468F Imposició d'una primera multa coercitiva per incompliment de l’ordre
d’execució  definitiva  relativa  a  la  resolució  del  procediment  de
restauració incoat a  MATIC, LIUBICA, per al manteniment o la restitució
de les condicions de seguretat, salubritat i ornat públic de l'edifici situat
al carrer ROGER DE LLURIA, 30 d'Ulldecona

20/10/21 2-35-21-5

224 541469F Imposició d'una primera multa coercitiva per incompliment de l’ordre
d’execució  definitiva  relativa  a  la  resolució  del  procediment  de
restauració  incoat  a   FERRE PRATS,  JOSEFA,  per  al  manteniment  o  la
restitució  de les  condicions  de seguretat,  salubritat  i  ornat  públic  de
l'edifici situat al carrer SANT ANTONI, 21 d'Ulldecona

20/10/21 2-35-20-9

225 541470F Llicència per a la tinença i ús d'armes de categoria 4a 20/10/21 6-95-21-16

226 541471F Imposició  d'una  tercera  multa  coercitiva  per  incompliment  de  la
resolució del procediment de declaració de ruïna de l’edifici incoat a la
Sra. ROIG FORCADELL, MARIA CARMEN, per la presentació d’un projecte
d’enderroc o de rehabilitació de l’edifici situat al carrer SALVADOR VIDAL,
5 d'Ulldecona

20/10/21 2-35-19-6

227 541472F Trasllat de despulles dins del mateix cementiri d'Ulldecona 21/10/21 1-13-21-3
(5)

228 541473F No liquidació de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana

22/10/21 3-65-21-2
(11)

229 541474F Liquidació  del  contracte  de  gestió  del  servei  municipal  de  residència
assistida per  a la  gent gran,  llar  residència,  centre  de dia,  assistència
domiciliària i cartera de serveis d'Ulldecona

22/10/21

230 541475F
541476F

Incoació d'expedient de protecció i restauració de la legalitat urbanística
contra  el  Sr.  HEIDRICH,  GUNTER,  per  realitzar  uns  REFORÇOS
ESTRUCTURALS  I  CONSTRUCCIO  D'ALTELL  a  la  MURADA  DE  DALT,  5
d'Ulldecona, en curs d'execució

22/10/21 2-35-21-11

231 541477F Atorgament de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
disminució a la Sra. MARG

25/10/21 5-83-21-17

232 541478F Declarar  a  la  Sra.  Meritxell  Puente  Balada  en  situació  d'exedència
voluntària per incompatibilitat

26/10/21 1-11-21-46

233 541479F Declarar  a  la  Sra.  Maria  Reverter  Queralt  en  situació  d'exedència 26/10/21 1-11-21-47
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voluntària per incompatibilitat

234 541480F 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 2021 - BDNS 568789) 

29/10/21 3-61-21-9

235 541481F 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 porgrama Treball als Barris
(Convocatòria 2021 - BDNS 568789) 

29/10/21 3-61-21-9

236 541482F Ordre  d'execució  definitiva  per  a  la  neteja  de  solars  industrials  del
Polígon del municipi

29/10/21 2-35-21-3

237 541483F Aprovació  de  l'adhesió  al  Pla  Agrupat  de  Formació  de  l'Associació
Catalana de Municipis i Comarques i la Diputació de Tarragona -2022

29/10/21 1-11-22-6

238 541484F
541485F

Iniciar expedient sancionador contra els Srs. ICG, AMM, MO, CAQ, SBO,
VIR,  AelK i  SHH per presumpta infracció de l’Ordenança municipal  de
civisme i convivència ciutadana d’Ulldecona

29/10/21 6-95-21-15
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Ordre Número Descripció Data Expedient

239 541486F Convocatòria de la Comissió Informativa 03/11/21

240 541487F Convocatòria del Ple Municipal 03/11/21

241 541488F Aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020 04/11/21

242 541489F Aprovació  de   la   cinquena  addenda  al   conveni  de  col∙laboració  entre

l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament

d’Educació   i   l’Ajuntament   d’Ulldecona,   per   al   desplegament   de   les

mesures del pla de millora d’oportunitats educatives en el marc del plans

educatius d’entorn del curs 2021/2022

08/11/21 1‐9‐21‐26

243 541490F 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 simplificat

08/11/21 1‐10‐21‐6

244 541491F Ordre d'execució definitiva per a la neteja de solars  09/11/21 2‐35‐21‐6

245 541492F Convocatòria de la Comissió Informativa de la Junta de Govern Local 10/11/21 1‐20‐21‐9

246 541493F Convocatòria de la Junta de Govern Local 10/11/21 1‐3‐21‐9

247 541494F Atorgament de  la targeta d'aparcament individual  per a persones amb

disminució al Sr. JVB

10/11/21 5‐83‐21‐18

248 541495F Delegació  en  el  Regidor/a  d'aquesta  Corporació,  Sr/a.  Caterina  Brusca

Campos, de la competència específica per autoritzar el  matrimoni civil

del Sr. JLA i la Sra. RMN

11/11/21 1‐19‐21‐16

249 541496F

541497F

Iniciar expedient sancionador contra el Sr. ABA per presumpta 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

11/11/21 6‐95‐21‐17

250 541498F Convocatòria de la Junta de Portaveus Municipal 12/11/21 1‐25‐21‐3

251 541499F Regularitzacions BASE 15/11/21

252 541500F Atorgament de  la targeta  d’aparcament  individual  per  a persones  amb

disminució al Sr. JBEC

15/11/21 5‐83‐21‐19

253 592001F 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  MAJOR,   16   d'Ulldecona,

propietat de NOLL SOLA, JUANA CARMEN

16/11/21 2‐35‐21‐10

254 592002F Contractació laboral per cobrir l’acció DX‐01; Adequació de l’entorn urbà,

del projecte Treball als Barris (Convocatòria 2021)

16/11/21 3‐61‐21‐9

255 592003F Acceptació de subvenció de capital 17/11/21

256 592004F Contractació   laboral  per   cobrir  el  Programa  A,  pograma  de   caràcter

experimental   i   innovador   per   afavorir   la   inserció   sociolaboral   de

17/11/21 3‐61‐21‐9
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col∙lectius amb dificultats d'inserció dins del programa Treball als Barris

(Convocatòria 2021)

257 592005F Regularitzacions BASE 18/11/21

258 592006F Ordre d'execució definitiva a diversos propietaris per a la neteja de les

seves finques per risc d'incendi

19/11/21 2‐35‐21‐4

259 592007F Concessió d'un aval a la Fundació Privada Ulldecona (G43756113) 23/11/21

260 592008F

592009F

Iniciar expedient sancionador contra el Sr. CWYR per presumpta infracció

de l'ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana d'Ulldecona

24/11/21 6‐95‐21‐14

261 592010F Llicència per a la tinença i ús d'armes de categoria 4a 26/11/21 6‐95‐21‐18

262 592011F Donar trasllat de l’informe emès per l’arquitecte municipal en relació a la

PLANTA   SOLAR   FOTOVOLTAICA  DE  9  MW  PROMOGUDA  PER  EGUZKI

SOLARCAT  SL  que  es  vol  construir  al  POL.  5,  PARC.  200‐205,  225‐229,

236, 245, 268  / POL. 81, PARC. 1‐5, 12 del terme municipal d’Ulldecona

26/11/21 2‐39‐21‐47

263 592012F Delegació de signatura en la celebració de contractes temporals per a la

residència municipal d'Ulldecona

29/11/21
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Resolucions i decrets – desembre 2021
Ordre Número Descripció Data Expedient

264 592013F Contractació laboral per cobrir l'acció DX‐06; Dinamitzador/a comercial ‐

nucli històric, del projecte Treball als Barris (Convocatòria 2021)

01/12/21 3‐61‐21‐9

265 592014F Ordre d'execució per l’ABOCAMENT DE DEIXALLES VARIADES I RUNES al

POL. 59, PARC. 104 del terme municipal d'Ulldecona

30/11/21 2‐38‐21‐5

266 592015F 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   JOSEP,  6  d'Ulldecona,

propietat de ABANCA CORPORACION DIVISION INMOBILIARIA, SL

02/12/21 2‐35‐21‐12

267 592016F Anul∙lar 03/12/21

268 592017F

592018F

Incoació d'expedient de protecció i restauració de la legalitat urbanística

contra   el   Sr.   HEIDRICH,   GUNTER,   per   REFORÇOS   ESTRUCTURALS   I

CONSTRUCCIO  D'ALTELL  al  carrer  MURADA DE  DALT,  5  d'Ulldecona,  en

curs d'execució

07/12/21 2‐35‐21‐11

269 592019F Convocatòria de la Comissió Informativa de la Junta de Govern Local 07/12/21 1‐20‐21‐10

270 592020F Convocatòria de la Junta de Govern Local 07/12/21 1‐3‐21‐10

271 592021F Compensació de deutes 13/12/21

272 592022F Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a constituir

una  borsa  de   treball  per  a   cobrir  necessitats   temporals  de  personal

laboral peó i convocatòria del procediment selectiu

13/12/21 1‐11‐21‐55

273 592023F Adhesió al nou model de QdCM 15/12/21 1‐6‐21‐17

274 592024F Sol∙licitud de subvenció de capital 17/12/21

275 592025F Declarar conclòs el procediment per a la clausura de l'activitat de venda,

reparació i gestió de vehicles, a la carretera la Sénia S/N d'Ulldecona, per

no   disposar   de   la   pertinent   llicència   ambiental   d’activitat.  Ordenar

provisionalment, com a mesura cautelar, la suspensió de l'activitat

17/12/21 2‐38‐21‐2

276 592026F Declarar conclòs el procediment per a la clausura de l'activitat de pintura

de vehicles, a la carretera la Tortosa S/N d'Ulldecona, per no disposar de

la pertinent llicència ambiental d’activitat

17/12/21 2‐38‐21‐3

277 592027F Atorgament de  la targeta d'aparcament individual  per a persones amb

disminució al Sr. LGM

20/12/21 5‐83‐21‐20

278 592028F Aprovació   de   l'expedient   i   del   plec   de   clàusules   administratives

particulars   del   contracte   d'obres   per   a   l'arranjament   camins   danys

aiguats octubre 2018 TM Ulldecona. Acordar simultàniament la licitació

d'aquest contracte

20/12/21 2‐42‐20‐2

279 592029F

592030F

Deixar  sense  efecte   l'odre  de  desallotjament  dels  veïns  dels   immobles

veïns  a   l'edifici  situat  al  carrer  FRARES,  2  de   la  població  d'Ulldecona,

21/12/21
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propietat   de   GRAMINA   HOMES,   SL.,   en   relació   a   l'expedient   de

declaració de ruïna i les conseqüents obres d'enderroc

280 592031F Declarar  conclòs el  procediment de  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

MAJOR, 16 d'Ulldecona, propietat de NOLL SOLA, JUANA CARMEN

21/12/21 2‐35‐21‐10

281 592032F Aprovar   la   llista  provisional  d’aspirants  admesos   i  exclosos  al  procés

selectiu   per   a   cobrir   necessitats   temporals   de   personal   laboral

monitors/es   esportius   de   l'Ajuntament   d'Ulldecona,   en   règim   de

personal laboral temporal.   I designar els membres que compondran el

Tribunal qualificador de les proves selectives

21/12/21 1‐11‐21‐44

282 592033F Baixa als padrons fiscals 22/12/21

283 592034F Aprovació   de   l'expedient   i   del   plec   de   clàusules   administratives

particulars  del   contracte  d'obres  per   a   la  pavimentació  de  diversos

carrers  al  nucli  urbà  d'Ulldecona.  Acordar   simultàniament   la   licitació

d'aquest contracte

22/12/21 2‐36‐21‐4

284 592035F Modificació  del   contracte  d'obres   per   a   l'execució  del   "Projecte  de

millora de l'eficiència de l'enllumenat públic d'Ulldecona (fase 2)"

23/12/21 1‐10‐19‐16 

A

285 592036F Declarar conclòs el procediment 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  ANTONI,  21

d'Ulldecona, propietat de la Sra. FERRE PRATS, JOSEFA

23/12/21 2‐35‐20‐9

286 592037F Concessió  da   la   funcionària  Sra.  APV  de   la   reducció  d'un  20%  de   la

jornada de treball per raó de guarda legal

23/12/21

287 592038F

592039F

592040F

Resolució en relació al procediment de responsabilitat patrimonial instat

pel Sr. CPS

23/12/21 1‐12‐21‐6

288 592041F Resolució   expedient   sancionador   contra   el   Sr.   EAH   per   presumpta

infracció  de   l'Ordenança  municipal  de  civisme   i  convivència  ciutadana

d'Ulldecona

23/12/21 6‐95‐21‐12

289 592042F

592043F

Resolució   expedient   sancionador   contra   el   Sr.  CWYR  per  presumpta

infracció  de   l'Ordenança  municipal  de  civisme   i  convivència  ciutadana

d'Ulldecona

30/12/21 6‐95‐21‐14

290 592044F Tancament del llibre de resolucions
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