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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 12 DE FEBRER 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 dotze de febrer 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. Llicències d'ocupació del domini públic: Guals.

6. Llicències d'ocupació temporal: Mercat municipal. 

7. Aprovació del manual d’identitat corporativa.

8. Resolució  per  mutu acord del  contracte  de serveis  per  a  la  redacció  del  projecte  i

direcció d'obra de la rehabilitació integral de l'edifici de l'Antic Moli d'Oli.

Obert l'acte per la presidència, s'han adoptat els acords següents:
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  

S'aprova l'acta  de la  sessió  anterior,  celebrada el  dia  15 de gener  de 2016,  per  unanimitat  dels
membres consistorials presents.

2. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES  

ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’OBRA  

Vistes les sol·licituds formulades pels diferents peticionaris per executar obres segons els projectes
presentats i la documentació acompanyada.

Atès que s'han emès tots els informes pertinents els quals obren en els expedients.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar les llicències municipals d'obres que es detallen a continuació amb les determinacions que
conté la documentació presentada, salvat del dret de propietat i sens perjudici de tercer.

Nom: ET
Registre general: 48 - 11/01/2016
Expedient: 2-33-16-4
Emplaçament: POL. 34, PARC. 169
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA DE 100 M AMB TELA METAL·LICA
Observacions: Condicionada a què la tanca tindrà una alçada màxima de 3 metres. La part

opaca  (paret)  no  superarà  els  0,80  metres  d'alçada,  i  la  resta  fins  a  3
metres, es pot executar amb tanca metàl·lica calada. Caldrà situar la tanca a
una distància mínima d'un metre respecte al camí.
Abans d’iniciar les obres caldrà dipositar la fiança prevista en l’article 11.c)
del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió
de  residus  de  la  construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres, haurà
de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

Nom: MAGP
Registre general: 53 - 12/01/2016
Expedient: 2-33-16-5
Emplaçament: POL. 83, PARC. 166
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA METAL·LICA D'1,50 M D'ALÇADA
Observacions: Condicionada a què la tanca tindrà una alçada màxima de 3 metres. La part

opaca  (paret)  no  superarà  els  0,80  metres  d'alçada,  i  la  resta  fins  a  3
metres, es pot executar amb tanca metàl·lica calada. Caldrà situar la tanca
a una distància mínima d'un metre respecte al camí.

Nom: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.
Registre general: 189 - 19/01/2016
Expedient: 2-33-16-6
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Emplaçament: POL. 53, PARC. 173, 238
Obra a realitzar: ESTESA LINIA AEREA 25 KV DES DE SUPORT T2 I T10 EXISTENTS FINS

A SUPORT  T3  I  T9  A INSTAL·LAR  EN  LA LINIA  AEREA 25  KV  "LA
MILIANA" - REF. NT0469932 / T-68.188

Observacions: Aquesta  llicència  queda  condicionada  al  compliment  de  les  següents
condicions, les quals deriven de l'expedient 2-33-14-27 (tram de l'actuació a
dur a terme pel client, i que per extensió també caldrà donar compliment als
treballs que durà a terme Endesa Distribución Eléctrica, SLU), segons tràmit
per a la seva autorització en sòl no urbanitzable:

• En el moment d'execució de les obres, caldrà que es doni compliment
a les mesures preventives, correctores i compensatòries proposades
per l'EIIP aportat.

• Tal i com estableix l'informe de l'ACA (Agència Catalana de l'Aigua),
de data 25 de setembre de 2014, tant en la fase d'obres com en la
fase d'explotació i manteniment de la infraestructura, caldrà realitzar
una acurada gestió dels residus i adoptar les mesures adients per tal
de no afectar al medi i a la qualitat de les aigües.

• Segons  determina  l'informe  del  Departament  de  Cultura  de  16
d'octubre de 2014, si en el decurs dels treballs s'evidencia l'existència
de  restes  arqueològiques,  s'aturaran  les  obres  i  no  es  podran
continuar  fins  a  la  completa  excavació,  documentació  i,  si  escau,
recuperació,  d'acord  amb  el  que  disposa  la  Llei  9/93,  de  30  de
setembre,  del  Patrimoni  Cultural  Català  i  d'acord  amb  el  Decret
78/2002,  de  5  de  març,  del  Reglament  de  protecció  del  patrimoni
arqueològic i paleontològic.

Abans d’iniciar les obres caldrà dipositar la fiança prevista en l’article 11.c)
del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió
de  residus  de  la  construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres, haurà
de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

Nom: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.
Registre general: 190 - 19/01/216
Expedient: 2-33-16-7
Emplaçament: GUIFRE, 13
Obra a realitzar: ESTESA DE XARXA SUBTERRANIA BT DES DE CT67625 - REF. 0375937-

BT
Observacions: Condicionada  a  la  restitució  dels  paviments  a  l’estat  original  anterior  a

l’execució  de  les  obres  i,  a  l'acompliment  de  l'ordenança  municipal
d'instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la
via pública.
La instal·lació es realitzarà per la calçada del carrer Guifré i Jaume I, atès
que les voreres són massa estretes.
Només es permet l'obertura de rases entre dilluns i dijous, fins a les 7 de la
tarda, de tal manera que no es poden obrir rases en cap cas en cap de
setmana.
Abans d'iniciar les obres s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el
dia d'inici de les obres i el nom i telèfon de la persona responsable de les
mateixes, per correu electrònic (stecnics@ulldecona.cat) o fax (977720622,
a l'atenció dels serveis tècnics), amb una antelació mínima de 48 hores al
seu inici.
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Abans d’iniciar les obres caldrà dipositar la fiança prevista en l’article 11.c)
del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió
de  residus  de  la  construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres, haurà
de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

Nom: LMC
Registre general: 251 - 28/01/2016
Expedient: 2-33-16-8
Emplaçament: SALVADOR VIDAL, 41
Obra a realitzar: REFORÇ ESTRUCTURAL PUNTUAL PARCIAL AL FORJAT DEL NIVELL 1
Observacions: Abans d’iniciar les obres caldrà dipositar la fiança prevista en l’article 11.c)

del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió
de  residus  de  la  construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres, haurà
de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

Nom: JCF
Registre general: 298 - 04/02/2016
Expedient: 2-33-16-11
Emplaçament: SANT LLUC, 35
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO  DE  TORRETA  DE  TELECOMUNICACIONS  DE  WIFI

MODEL 180 DE TELEVES DE 12 M D'ALÇADA
Observacions: Abans d’iniciar les obres caldrà dipositar la fiança prevista en l’article 11.c)

del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió
de  residus  de  la  construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres, haurà
de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

Reconèixer al Sr. HC com a part interessada en l'expedient i informar-lo que
les  llicències  urbanístiques  s'atorguen  salvat  el  dret  de  propietat  i  sens
perjudici de tercers, és a dir que l'Ajuntament no comprova la titularitat dels
béns  immobles,  ni  entra  a  valorar  qui  té  un  millor  dret  per  sol·licitar  i
executar  la  llicència  autoritzada.  La  competència  de  l'Ajuntament  és
urbanística.

Nom: JVY
Registre general: 328 - 08/02/2016
Expedient: 2-33-16-12
Emplaçament: MAJOR, 5
Obra a realitzar: CONSTRUCCIÓ DE TANCA DE 10 M DE LLARGADA PER SUBSTITUIR

REIXA METÀL·LICA
Observacions: Condicionada a:

• Caldrà donar compliment a allò que determinen les NSU en el seu art.
7.2.6.,  és  a  dir,  tindrà  una  alçada  màx.  de  1,20  m.,  i  per  damunt
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d'aquesta alçada, només es permetran tanques diàfanes d'obra fins als
2,20 m. i metàl·lica fins als 3,00 m. en nucli urbà.

• Es tracta d’obres de tipus provisional, i l’autorització no dóna dret en cap
cas a percebre indemnització en la futura execució de la citada Unitat
d’Actuació.

Abans d’iniciar les obres caldrà dipositar la fiança prevista en l’article 11.c)
del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió
de  residus  de  la  construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres, haurà
de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

2. Les obres s'hauran d'iniciar dintre del termini d'1 any a comptar a partir de la notificació d'aquesta
resolució. I es fixa el termini màxim d'interrupció en 6 mesos, i el termini del seu acabament en 3
anys, d'acord amb el que disposa la normativa urbanística.

De  conformitat  amb  l'art.  181.2  del  Decret  legislatiu  1/2005,  que  aprova  el  text  refós  de  la  llei
d’urbanisme s'adverteix al titular de la llicència que el transcurs d'aquest termini suposarà la caducitat
de la llicència, de forma que la continuació de les actuacions requerirà la sol·licitud de pròrroga amb
antelació a la producció de la caducitat, sense la qual el seu exercici serà il·legítim.

3. Establir que en l'obra, i en un lloc visible des de la via pública, es col·locarà la placa d'obres, de
model oficial,  des del començament de les obres fins a l'obtenció de la llicència d'ús i  ocupació.
Caldrà tenir a disposició dels Serveis d'Inspecció Municipal:

a. Document acreditatiu de la concessió de la llicència.
b. El projecte aprovat degudament diligenciat.

Per aquest motiu és necessari que l'interessat passi a buscar per aquest Ajuntament la placa d'obres
municipal i una còpia degudament diligenciada del projecte en virtut del qual s'atorga la llicència.

4. Les renúncies, canvis o substitucions de tècnics d'obligada intervenció en l'obra, o bé de l'empresa
constructora, s'hauran de notificar a l'Ajuntament.

5.  Durant  la  realització  de  les  obres,  s'hauran  d'acomplir  les  disposicions  d'aplicació  general  i,
especialment, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques i altres elements de
precaució, observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de
rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia
aplicables.

6.  El  titular de la llicència haurà de comunicar a l'Ajuntament l'acabament de l'obra i  sol·licitar la
llicència de primera ocupació quan es tracti d'obres de nova planta o que impliquin una modificació de
l'ús.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. DENEGACIÓ  

Nom: VCF 
Registre general: 2169 - 04/08/2015
Expedient: 2-33-15-56
Emplaçament: POL. 71, PARC. 131
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO PISTA DE PADEL
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Vista la sol·licitud de llicència dalt referenciada, per executar obres segons el projecte presentat i la
documentació acompanyada;

Atès el contingut de l'informe tècnic de 8 de setembre de 2015 i l'informe jurídic de 16 de setembre de
2015 que  declaren que per  realitzar  qualsevol  actuació  en aquest  indret  requerirà  prèviament  la
tramitació  d'un  pla  especial  urbanístic  de  desenvolupament,  tal  com  va  establir  la  Comissió
d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre.

Vistos els preceptes citats i de conformitat amb el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el
text refós de la llei d’urbanisme.

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:

Denegar al Sr. VCF la llicència sol·licitada per executar obres consistents en CONSTRUCCIO PISTA
DE PADEL, conforme al projecte presentat, atès que prèviament s'ha de realitzar la tramitació d'un pla
especial urbanístic de desenvolupament de l'activitat que s'està portant a terme en aquest indret.

LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA  

Nom: RCC
Registre general: 252 - 28/01/2016
Expedient: 2-33-16-9
Objecte: PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA – DIVISIÓ HORITZONTAL
Emplaçament: POL. 37, PARC. 41 (REJOLARS, 42 SANT JOAN DEL PAS)

Vista la sol·licitud de llicència dalt referenciada, per procedir a la parcel·lació d'una finca segons la
documentació acompanyada;

Atès que s'han emès tots els informes pertinents els quals obren en l'expedient;

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Atorgar a la Sra. RCC la llicència de parcel·lació urbanística, d'acord amb les determinacions que
conté la documentació presentada, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer.

3. LLICÈNCIES AMBIENTALS  

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT. COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: REV
Registre General: 3279 - 04/12/2015
Expedient: 2-37-15-29
Emplaçament: POL. 36, PARC. 88
Activitat: HABITATGE D'US TURISTIC
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Classificació de 
l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

Antecedents:

1.  En  data  04/12/2015  va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat
d'HABITATGE D'US TURISTIC al POL. 36, PARC. 88, acompanyada de la documentació exigida per
la normativa vigent, per part del Sr. REV. 

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establers per l'article 68 del decret 159/2012, de 20
de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic.

3. Els tècnics municipals han informat favorablement sobre el projecte.

4.  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. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 04/12/2015 el Sr. REV inicia
l'activitat d'HABITATGE D'US TURISTIC al POL. 36, PARC. 88, salvat el dret de propietat i  sense
perjudici de tercers, condicionada al compliment dels valors límit d'emissió i les mesures preventives
marcades en la documentació aportada i legislació pertinent.

2. Comunicar via telemàticament aquesta activitat a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, tal
com indica l'article 68.8 del Decret 159/2012, per tal que sigui inscrita al Registre de Turisme de
Catalunya.

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT. DECLARACIÓ RESPONSABLE.  

Sol·licitant: MCBL
Registre General: 314 - 05/02/2016
Expedient: 2-37-16-1
Emplaçament: PLAÇA CATALUNYA, 2, BAIXOS
Activitat: PERRUQUERIA
Classificació de 
l’activitat: DECLARACIÓ RESPONSABLE

Antecedents:

1. En data 05/02/2016 va entrar en aquest Ajuntament una declaració responsable d'inici de l'activitat
de PERRUQUERIA a la PLAÇA CATALUNYA, 2, BAIXOS, acompanyada de la documentació exigida
per la normativa vigent, per part de la Sra. MCBL.

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts per l'article 13.1 de la Llei 16/2015, del
21 de juliol,  de simplificació  de l'activitat  administrativa  de l'Administració  de la Generalitat  i  dels
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

3. Els tècnics municipals han informat favorablement sobre el projecte.

4.  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.
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La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 05/02/2016 la Sra. MCBL
inicia l'activitat de PERRUQUERIA a la PLAÇA CATALUNYA, 2, BAIXOS, salvat el dret de propietat i
sense  perjudici  de  tercers,  condicionada al  compliment  dels  valors  límit  d'emissió  i  les  mesures
preventives marcades en la documentació aportada i legislació pertinent.

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

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT. COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: NRA
Registre General: 349 - 09/02/2016
Expedient: 2-37-16-2
Emplaçament: SANT LLUC, 2, 2, 1
Activitat: HABITATGE D'US TURISTIC
Classificació de l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

Antecedents:

1.  En  data  09/02/2016  va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat
d'HABITATGE D'US TURISTIC al  carrer  SANT LLUC, 2,  2,  1,  acompanyada de la documentació
exigida per la normativa vigent, per part de la Sra. NRA.

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts per l'article 68 del decret 159/2012, de
20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic.

3. Els tècnics municipals han informat favorablement sobre el projecte.

4.  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. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 09/02/2016 la Sra. NRA
inicia l'activitat d'HABITATGE D'US TURISTIC al carrer SANT LLUC, 2, 2, 1, salvat el dret de propietat
i  sense perjudici  de tercers,  condicionada al  compliment dels valors  límit  d'emissió i  les mesures
preventives marcades en la documentació aportada i legislació pertinent.

2. Comunicar via telemàticament aquesta activitat a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, tal
com indica l'article 68.8 del Decret 159/2012, per tal que sigui inscrita al Registre de Turisme de
Catalunya.

LPCAA. DENEGACIÓ.  

Sol·licitant: NJAG
Registre General: 2882 – 26/10/2015
Expedient: 2-37-07-33 B
Emplaçament: POL. 35, PARC. 230
Activitat: AMPLIACIO EXPLOTACIO AVICOLA POLLASTRES ENGREIX DE 10.000

CAPS FINS ELS 12.740 CAPS
Classificació de l’activitat
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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.n.  INSTAL·LACIONS RAMADERES DESTINADES A LA CRIA
INTENSIVA  DE  PLACES  DE  POLLASTRES  D'ENGREIX  AMB  UNA
CAPACITAT < 55.000 PLACES.

Antecedents:

1. En data 26/06/2009 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament va atorgar llicència ambiental per una
explotació de 10.000 pollastres d'engreix al polígon 35, parcel·la 230 del terme municipal d'Ulldecona,
sent  el  seu  titular  el  Sr.  NJAG.  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 d'un control específic en el termini de 6 mesos i a controls periòdics cada 4 anys. Es va
realitzar  el  control  específic  i  el  primer control  periòdic,  trobant-se actualment  aquesta explotació
sotmesa als règims de control de l'art. 73 de la Llei 20/2009, però mantenint la classificació amb la
qual va ser atorgada, fins que no es produeixi un canvi substancial a la llicència.

2. En data 26/10/2015 i RGE núm. 2882, s'ha sol·licitat un canvi a la llicència existent, consistent en
l'ampliació d'una explotació avícola fins als 12.740 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 es sol·liciti de
nou li correspon l'Annex III (règim de comunicació).

4.  En  data  04/12/2015  s'ha  rebut  l'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:  8004330008-2015-0010743),  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  un  document  que  acrediti  la  inscripció  del  titular  a  la  comunitat  de  regants  i  un
document justificatiu del subministrament elèctric.

• Manca un document que acrediti l'alta del titular com a gestor de residus autoritzat (per la
sansa).

5. 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 26/10/2015 i RGE núm. 2882, per part del Sr.  NJAG,  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  un  document  que  acrediti  la  inscripció  del  titular  a  la  comunitat  de  regants  i  un
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document justificatiu del subministrament elèctric.
• Manca un document que acrediti l'alta del titular com a gestor de residus autoritzat (per la

sansa).

2. 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.

4. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació de via pública presentada pel peticionari,

Atès el contingut de l'informe tècnic que obra en l'expedient,

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 de la via pública que es detalla a continuació:

Sol·licitant: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.
Registre general: 190 - 19/01/2016
Expedient: 2-43-16-3
Emplaçament: GUIFRE, 13
Superfície ocupada: 50,00 m2
Motiu de l'ocupació: OBERTURA DE RASA PER ESTESA DE XARXA SUBTERRANIA BT DES

DE CT67625 - REF. 0375937-BT
Observacions: Condicionada  a  la  restitució  dels  paviments  a  l’estat  original  anterior  a

l’execució  de  les  obres  i,  a  l'acompliment  de  l'ordenança  municipal
d'instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la
via pública.
Només es permet l'obertura de rases entre dilluns i dijous, fins les 7 de la
tarda, de tal manera que no es poden obrir rases en cap cas en cap de
setmana.
Abans d'iniciar les obres s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el
dia d'inici de les obres i el nom i telèfon de la persona responsable de les
mateixes, per correu electrònic (stecnics@ulldecona.cat) o fax (977720622,
a l'atenció dels serveis tècnics), amb una antelació mínima de 48 hores al
seu inici.

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, en les termes de l’art. 57.2 del Decret
336/1988,  de 17 d’octubre pel  qual  s’aprova el  Reglament de Patrimoni  de les entitats  locals  de
Catalunya (endavant RPC).

I només legitima l’ocupació en l’emplaçament i per la superfície dalt referenciada.

Pàg. 10/13



Acta Junta Govern Local
any 2016

3. Informar l’interessat que està obligat a deixar lliure el bé ocupat un cop conclogui l’ocupació. 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.

5. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC: GUALS  

ATORGAMENT DE LLICÈNCIES  

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

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

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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

Sol·licitant: AILS
Emplaçament: Av. Constitució, 8
Expedient: 1-13-16-5 (1)
Metres lineals: 3
Observacions: No precisa pintar la vorera del davant

Sol·licitant: MFP
Emplaçament: c/ Pere Gales, 4
Expedient: 1-13-16-5 (2)
Metres lineals: 3
Observacions: No precisa pintar la vorera del davant

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

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

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

4.  La  llicència  de  gual  comporta  automàticament  la  llicència  d'obres  en  els  casos  en  que  sigui
necessària l'adequació o senyalització del gual corresponent, d'acord amb les oportunes indicacions
tècniques referents als elements urbans a emprar.
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5. En el moment de recollir la placa numerada de gual, s'hauran d'abonar les taxes previstes en les
ordenances fiscals reguladores.

LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUALS. CANVI DE NOM  

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1.  Acceptar  els  canvis  de  titularitat  de  les  llicències  d'ocupació  del  domini  públic,  guals,  que  es
detallen a continuació:

Sol·licitant: JVF
Emplaçament: c/ Clavé, 5
Anterior titular: JPD 

Sol·licitant: CCM
Emplaçament: c/ Entença, s/n
Anterior titular: AGS

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

6. LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL.   

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

Sol·licitant: RSS
Emplaçament: Cardenal Gomà, 14

Vista la sol·licitud de renúncia a la llicència d'ocupació temporal dalt referenciada.

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 dalt referenciada.

7. APROVACIÓ DEL MANUAL D’IDENTITAT CORPORATIVA.  

Els signes bàsics d’identitat visual de l’Ajuntament d’Ulldecona han estat, tradicionalment: el símbol, el
logotip, el color d’aquests signes i les tipografies complementàries amb què es componen els textos
dels  diversos  suports  de  comunicació.  Aquests  signes  són  els  que  donaran  identitat  visual  a
l’Ajuntament d’Ulldecona.

L’Ajuntament d’Ulldecona ha cregut oportú fer un manual d’identitat corporativa per sistematitzar i
normalitzar aquests signes bàsics d’identitat visual de la corporació.
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La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Aprovar  el  manual  d’identitat  corporativa,  en  els  termes  que  resulta  incorporat  en  l’expedient
administratiu.

8. RESOLUCIÓ PER MUTU ACORD DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL  
PROJECTE I DIRECCIÓ D'OBRA DE LA REHABILITACIÓ INTEGRAL DE L'EDIFICI DE L'ANTIC  
MOLI D'OLI.  

1. Per decret d'alcaldia de data 1 de juny de 2012 es va adjudicar a la mercantil m6 ARQUITECTURA 
2003 SLP, el contracte de serveis per a la redacció del projecte i direcció d'obra de la rehabilitació 
integral de l'edifici de l'Antic Molí d'Oli. 

2. El contractista va redactar el projecte i va assumir la direcció facultativa de la primera fase de 
l'execució de l'obra. D'acord amb el contracte queda pendent d'executar la direcció de la segona fase 
de l'obra, aproximadament un valor d'un 15% de la totalitat del contracte.

3. En data 29 de gener de 2016, per registre d'entrada número 256, el Sr. Josep Ramon German 
Rebull, en representació de la mercantil m6 ARQUITECTURA 2003 SLP, posa de manifest que a 
l'empresa se li fa molt gravós mantenir any rera any l'aval dipositat com a garantia del contracte, 
sense tenir cap previsió de quan executarà l'Ajuntament la segona fase de l'obra, per la qual cosa 
sol·licita la resolució del contracte, però manifestant d'una manera clara i inequívoca la seva voluntat i
predisposició de reprendre la direcció de les obres en el futur, si l'Ajuntament al seu dia ho cregués 
convenient. 

4. En data 2 de febrer de 2016, s'emet informe de la secretària municipal en relació a la legislació 
aplicable i el procediment a seguir.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I.  Resoldre,  per mutu acord de les parts,  el  contracte de serveis per a la redacció del  projecte i
direcció d'obra de la rehabilitació integral de l'edifici de l'Antic Molí d'Oli, adjudicat a la mercantil m6
ARQUITECTURA 2003 SLP  per decret d'alcaldia de data 1 de juny de 2012, i formalitzat en data 12
de juny de 2012, tot acceptant i reconeixent els treballs realitzats i finalitzats fins a la data.

II. Fer constar que no existeixen responsabilitats que s'hagin de fer efectives sobre la garantia definitiva, i 
autoritzar la devolució de l'aval.

III. Notificar els presents acords a la  mercantil m6 ARQUITECTURA 2003 SLP, i donar trasllat a la
Intervenció municipal, als efectes oportuns.

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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