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

EL DIA 15 DE GENER DE 2016  

Presidenta:

Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP

Regidors:

Sra. Caterina Brusca Campos SU-CP
Sr. Demetrio Querol Pasalamar SU-CP
Sra. Elvira Labernia Callarisa SU-CP
Sr. Albert Palacios Bernad SU-CP

Secretària:

Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Cap

A Ulldecona, el dia quinze de gener de dos mil setze.

Essent  les  tretze  hores  i  trenta  minuts  es  constitueix  la  Junta  de  Govern  Local,  integrada  pels
membres que s'expressen a l'encapçalament, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Núria Ventura
i Brusca, assistida per la secretària accidental de la corporació, amb l'objectiu de celebrar la sessió
ordinària corresponent al dia d'avui, i que ha estat convocada amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.

2. Llicències urbanístiques.

3. Llicències d'activitats.

4. Llicències d’ocupació de la via pública. 

5. Concessions funeràries.

6. Llicències d'ocupació del domini públic: Guals.

7. Llicències d'ocupació temporal: Mercat municipal. 

8. Aprovació de les bases específiques reguladores de la convocatòria del procediment
selectiu per a la cobertura, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça
d'Interventor de l'Ajuntament d'Ulldecona, reservada a funcionaris amb habilitació de
caràcter nacional, en règim de personal funcionari interí, i per a la creació d'una borsa
de reposició, i convocatòria de les proves selectives.

9. Aprovació dels plecs de clàusules administratives que han de regir la licitació per a
l'atorgament de l'autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària en les
parades  vacants  al  mercat  municipal,  obertura  de  la  licitació  i  creació  d'una  llista
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d'espera.

10. Declarar desert el contracte administratiu del servei de formació (Curs d'electromecànic
polivalent).

Obert l'acte per la presidència, s'han adoptat els acords següents:

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  

S'aprova l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 11 de desembre de 2015, per unanimitat dels
membres consistorials presents.

2. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES  

Es retira aquest punt de l'ordre del dia per manca de llicències.

3. LLICÈNCIES AMBIENTALS  

LPCAA.

Sol·licitant: MAGP
Registre General: 2563 – 25/09/2015
Expedient: 2-37-07-64 A
Emplaçament: POL. 83, PARC. 166
Activitat: AMPLIACIO EXPLOTACIO AGRICOLA 10.000  GALLS D'INDI  FINS  ELS

14.692 GALLS D'INDI O 29.131 POLLASTRES D'ENGREIX
Classificació de l’activitat
actual (segons L3/98):ANNEX II.1 – LLICÈNCIA AMBIENTAL

Grup:11. ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERES
Subgrup: 1.a. AUS DE CORRAL AMB UN NOMBRE DE PLACES MENOR
DE 40.000 I SUPERIOR A 2.000

Classificació de l’activitat
amb la modificació
proposada: ANNEX III – RÈGIM DE COMUNICACIÓ

Grup:11. ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERES
Subgrup:  1.a)  AVIRAM,  ENTENEN  QUE  ES  TRACTA  DE  GALLINES
PONEDORES O DEL NOMBRE EQUIVALENT PER A ALTRES ESPÈCIES
D'AUS AMB UN NOMBRE D'EMPLAÇAMENTS < 40.000.

Antecedents:

1. En data 24/09/2010 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament va atorgar llicència ambiental per una
explotació ramadera de 10.000 galls d'indi al polígon 83, parcel·la 88 del terme municipal d'Ulldecona,
sent  el  seu titular  la  Sra.  MAGP. Aquesta llicència  es  trobava sotmesa al  règim de la  Llei  3/98,
classificada com Annex II.1 (actualment derogada). Aquesta llicència va ser atorgada condicionada a
la realització de controls periòdics cada 4 anys.  No s'ha acreditat tenir  l'acta favorable del  darrer
control, la qual cosa d'acord amb l'article 82 de la Llei 20/2009 està tipificat com a infracció greu. Es
manté la classificació amb la qual va ser atorgada, fins que no es produeixi un canvi substancial a la
llicència.
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2. En data 25/09/2015 i RGE núm. 2563, s'ha sol·licitat un canvi a la llicència existent, consistent en
l'AMPLIACIO EXPLOTACIO AGRICOLA 10.000 GALLS D'INDI FINS ELS 14.692 GALLS D'INDI O
29.131 POLLASTRES D'ENGREIX.

3. En data 11 d’agost de 2010 va entrar en vigor la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental d’activitats, segons la qual, per a una activitat d'aquesta tipologia que se sol·liciti de
nou li correspon l'Annex III (règim de comunicació).

4. En data 28/10/2015 s'aporta documentació suficient a l'Ajuntament per justificar el canvi de número
de parcel·la en la llicència, ja que aquesta inicialment va ser atorgada a la parcel·la 88. Aquesta
parcel·la, va ser dividida en varies parcel·les i  actualment al cadastre, la parcel·la on estan ubica
l'explotació,  té  assignat el  número cadastral  166.  Per aquest  motiu,  s'ha de procedir  al  canvi  de
parcel·la de l'explotació en l'expedient.

5. En data 11/11/2015 s'ha rebut un nou informe que han realitzat els serveis tècnics del SAM de la
Diputació  de  Tarragona  (informe  tècnic  preceptiu  en  la  tramitació  de  l'expedient),  sent  el  sentit
d'aquest  desfavorable  al  canvi  proposat  (exp.  SAM:  8004330008-2015-0010287),  pels  següents
motius:

• Manca  un  document,  signat  pel  titular  de  l’explotació,  que  garanteixi  el  compromís
d’actualitzar la pòlissa d’assegurança agroramadera amb l’ampliació de capacitat prevista.

• Manca el PGDR signat per un tècnic habilitat.
• Manca informació relativa a la prevenció d’incendis.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Denegar el canvi proposat en data 25/09/2015 i RGE núm. 2563, per part de la Sra. MAGP, per no
ajustar-se als  preceptes de la  Llei  20/2009,  de 4 de desembre,  de prevenció i  control  ambiental
d’activitats, en els següents punts:

• Manca  un  document,  signat  pel  titular  de  l’explotació,  que  garanteixi  el  compromís
d’actualitzar la pòlissa d’assegurança agroramadera amb l’ampliació de capacitat prevista.

• Manca el PGDR signat per un tècnic habilitat.
• Manca informació relativa a la prevenció d’incendis.

2. Informar a la persona interessada que l'activitat mantindrà el règim de controls fixats a la llicència
actual mentre no acrediti disposar de l'acta favorable obtinguda a l'actuació del darrer control. Així
mateix,  cal  recordar  al  titular  de l'explotació  que,  d'acord amb l'article  82 de la  Llei  20/2009,  no
sotmetre l'activitat als controls preceptius està tipificat com a infracció greu.

3. Notificar a la persona interessada que no podrà exercir l'activitat que es proposava. En aplicació de
l’article 71.bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, la manca de presentació de la documentació
necessària, en cas que es vulgui  exercir  l’activitat,  determinarà la impossibilitat  de continuar amb
aquest exercici  des del  moment en què es tingui constància d’aquests fets, sens perjudici  de les
responsabilitats penals, civils o administratives a què hi hagués lloc.
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4. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  

DECLARACIÓ DE CADUCITAT  

Nom: TALTAVULL-FERRANDO, S.L.
Registre general: 2742 - 14/10/2015
Expedient: 2-43-15-37
Emplaçament: PLAÇA CATALUNYA, 7
Obra a realitzar: OCUPACIO VIA PUBLICA PER TAULES I CADIRES

En  data  14/10/2015,  es  va  sol·licitar  per  part  de  la  raó  social  TALTAVULL-FERRANDO,  S.L.
l'autorització per l'OCUPACIO VIA PUBLICA PER TAULES I CADIRES.

En data 23/10/2015 es va notificar que mancava aportar més documentació (d'acord a l'Ordenança
municipal reguladora de l'ocupació de la via publica amb taules i cadires per terrasses, vetlladors i
instal·lacions similars), per tal de continuar amb el tràmit, la qual avui dia encara no s’ha aportat.

Atès que en la notificació en qüestió s’incorporava l’advertiment que transcorregut el termini de 10
dies  a  comptar  des  de  l’endemà  de  la  recepció  de  la  notificació,  en  cas  de  no  presentar  la
documentació es tendria per desistit de la seva petició, prèvia resolució dictada en els termes de
l’article 42 de la llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Donat que s’ha superat amb escreix el termini per aportar la documentació requerida. 

Per tot l’exposat, i d’acord amb l’article 91 de la llei 30/92, de règim jurídic de les administracions
públiques  i  del  procediment  administratiu  comú,  modificada  per  la  llei  4/1999,  de  13  de  gener,
correspon també a l’Ajuntament declarar la caducitat de l’expedient i arxivar les actuacions prèvia
audiència de la persona titular de la llicència.

Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l'atorgament de la dita llicència per delegació
de l'Alcaldessa de data 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Declarar la caducitat de l’expedient dalt referenciat, i procedir a l’arxiu de les actuacions.

2. Comunicar-ho a la persona interessada.

5. CONCESSIONS FUNERÀRIES  

ATORGAMENT DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS  

Vista la sol·licitud de concessió funerària formulada pel peticionari.

Atès que l'Ajuntament és competent per a la prestació del servei públic de cementiri (segons el que
disposa l'art. 25.2 j de la llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant
LRBRL),  i  l'art.  63.2  j  de la Llei  8/87,  de 15 d'abril,  municipal  i  de règim local  de Catalunya (en
endavant LMRLC), el qual té la naturalesa de necessari (segons l'art. 26.1 LRBRL).

Atès que el  bé té naturalesa demanial  (art.  79.3  LRBRL i  185.1 LMRLC) i  l'ús  que es pretén té
caràcter de privatiu (art. 202.4 LMRLC) el títol que legitima l'ús és la concessió administrativa i la seva
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transmissió se subjecta a autorització.

Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa
de data 18 de juny de 2015,

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar la concessió sobre drets funeraris consistent en l'ocupació privativa de nínxol del cementiri
municipal que es detalla a continuació:

Titular: MPFI
Domicili: c/ Balmes, 6
Població: 43550 Ulldecona
Expedient: 1-13-15-1 (6)
Nínxol: 650-C; Ulldecona

2. La concessió queda subjecta al règim següent:

a. La concessió administrativa s'atorga per a la seva utilització inherent a l'afectació dels béns, per un
termini de 50 anys.

b. En els supòsits de transferència, aquesta se subjecta a autorització administrativa, i s'ha d'entendre
atorgada pel termini que resta al venciment de la concessió.

c. La utilització del bé es farà únicament segons l'afectació.

d. El concessionari respondrà dels danys que causi al bé per dol o negligència.

e. La concessió s'extingirà immediatament una vegada conclòs el termini d'atorgament, de manera
que l'interessat haurà de deixar el bé lliure i vacu a disposició de l'administració.

f. En tota utilització del bé, s'ajustarà a les disposicions legals reglamentàries en matèria de policia
sanitària mortuòria.

6. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC: GUALS  

ATORGAMENT DE LLICÈNCIA  

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic formulada pel peticionari.

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

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

Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa
de 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar la llicència d'ocupació del domini públic, guals, que es detalla a continuació:
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Sol·licitant: GPA
Emplaçament: c/ Major, 145
Expedient: 1-13-15-5 (12)
Metres lineals: 5
Observacions: No precisa pintar la vorera del davant

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

2.  Informar  a  l'interessat  que  l'atorgament  de  dita  llicència  tan  sols  li  atribueix  una  condició  de
precarista, essencialment revocable per raons d'interès públic, d'urbanització i d'ordenació del trànsit,
i sense dret a indemnització.

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

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

5. En el moment de recollir la placa numerada de gual, s'hauran d'abonar les taxes previstes en les
ordenances fiscals reguladores.

RENÚNCIA A LA LLICÈNCIA  

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

Vist el que estableixen els arts. 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions  públiques  i  del  procediment  administratiu  comú,  pel  que  fa  a  la  renúncia  dels
interessats als seus drets.

Vist que s'ha donat compliment a allò que estableix l'article 17 de l'ordenança municipal reguladora
dels guals per entrada i sortida de vehicles al terme municipal d'Ulldecona.

Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa
de 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Acceptar la renúncia a la llicència d’ocupació del domini públic, guals, que es detalla a continuació:

Sol·licitant: JMO
Emplaçament: c/ Aribau, 5
Expedient: 1-13-15-6 (21)

Pàg. 6/8



Acta Junta Govern Local
any 2016

7. LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL.   

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. PARADA INTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL. RENÚNCIA.  

Vista la sol·licitud de renúncia a la llicència d'ocupació temporal presentada pel sol·licitant.

Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa
de 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Acceptar la renúncia a la llicència d'ocupació temporal, parada interior al mercat municipal, que es
detalla a continuació:

Sol·licitant: NRO
Emplaçament: Cardenal Gomà, 7
Expedient: 1-13-16-11 (1)

8.  APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT  
SELECTIU PER A LA COBERTURA,  MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE,  D'UNA PLAÇA  
D'INTERVENTOR DE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA,  RESERVADA A FUNCIONARIS AMB HABILITACIÓ DE  
CARÀCTER NACIONAL, EN RÈGIM DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ, I PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE  
REPOSICIÓ, I CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES.  

Atesa la necessitat d'aquest Ajuntament de cobertura d'una plaça d'interventor, vacant en la plantilla
de personal, en règim de personal funcionari interí, així com la necessitat de creació d'una borsa de
reposició per cobrir possibles baixes i vacants. 

Atès  que  és  necessari  procedir  a  l'aprovació  de  les  bases  reguladores  d'aquest  procediment  de
selecció.

Atès que aquesta competència recau en l'Alcaldessa,  en virtut  de l'art.  21.1.g) de la LRBRL, qui
delegà en la Junta de Govern Local per decret de 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Aprovar les  bases específiques reguladores de la convocatòria del procediment selectiu per a la
cobertura, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça d'Interventor de l'Ajuntament
d'Ulldecona,  inclosa  a  l'Escala  de  funcionaris  d'administració  local  amb  habilitació  de  caràcter
nacional, enquadrada al subgrup A1, en règim de personal funcionari interí, i per a la creació d'una
borsa de reposició, en els termes incorporats en l'expedient.

2. Convocar les proves selectives per a la provisió de l'esmentada plaça.

9. APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE HAN DE REGIR LA LICITACIÓ PER A  
L'ATORGAMENT DE L'AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER A L'EXERCICI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN LES  
PARADES VACANTS AL MERCAT MUNICIPAL, OBERTURA DE LA LICITACIÓ  I CREACIÓ D'UNA LLISTA D'ESPERA.  

Vist que existeixen en el mercat municipal exterior unes parades de venda vacants. 

Atès que l'article 10 del reglament del mercat municipal d'Ulldecona estableix que els llocs de venda
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vacants podran convocar-se i adjudicar-se prèvia convocatòria que es realitzarà d'acord amb els principis
d'objectivitat, publicitat i concurrència, mitjançant la presentació de pliques a l'alça sobre el tipus base,
però la duració d'aquestes llicències finalitzarà en la data general de la caducitat de les llicències.

Vist que s'han redactat i incorporat a l'expedient els plecs de clàusules administratives que han de regir la
licitació d'aquestes parades de venda vacants, a la vegada que es considera oportú crear una llista
d'espera per a futures vacants.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1.  Aprovar el Plec de clàusules administratives que han de regir la licitació per a l'atorgament de
l'autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària en les parades vacants al mercat
municipal i creació d'una llista d'espera.

2. Procedir simultàniament a l'obertura de la licitació. Publicar aquest acord i el text íntegre del plec de
clàusules en la web municipal i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, i l'anunci de la convocatòria al
BOPT. De conformitat amb l'establert al plec de clàusules fixar en 20 dies hàbils el termini presentació
de les ofertes, comptadors a partir de la publicació de l'anunci de licitació al BOPT.

10.  DECLARAR DESERT EL CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI DE FORMACIÓ (CURS  
D'ELECTROMECÀNIC POLIVALENT).  

Per acord de la Junta de Govern Local de 13 de novembre de 2015, es va aprovar l'expedient de
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del servei de formació que és necessari
per impartir un curs d'electromecànic polivalent, es va aprovar també el Plec de clàusules administratives
particulars i el Plec de prescripcions tècniques que havien de regir aquest contracte, i es va acordar
sol·licitar oferta a tres empreses.

Atès que cap de les tres empreses a les quals se'ls va sol·licitar l'ha presentada. 

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Declarar  desert  el  procediment  de  contractació  del  servei  de  formació  per  impartir  un  curs
d'electromecànic polivalent.

I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les tretze hores i quaranta-cinc minuts, i de tot el que s'ha tractat es formula la present acta de
la qual, com a secretària dono fe.

La Presidenta, La secretària,
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