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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 26 D'AGOST 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 vint-i-sis d'agost de dos mil setze.

Essent les tretze hores i quaranta-cinc 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
extraordinària 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 de taxi.
8. Desestimar el  recurs de reposició presentat  per l'empresa NOVES OPORTUNITATS

D'INVERSIÓ I SERVEIS, S.L., contra l'acord de la Junta de Govern Local, de 10 de juny
de 2016, en el qual es va acordar la resolució del contracte de les obres de Millora de la
Urbanització del carrer paral·lel al riu Sénia del barri Castell a Ulldecona, i l'obertura de
peça separada de determinació, si s'escau, de danys i perjudicis retenint la garantia
dipositada pel contractista fins a la seva resolució.

9. Aprovació inicial de la separata per finalitzar les obres del projecte bàsic i d'execució
per a la millora de la urbanització del carrer paral·lel al Riu Sénia del barri Castell a
Ulldecona.

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 8 de juliol 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: JLF
Registre general: 898 - 04/04/2016
Expedient: 2-33-16-28
Emplaçament: POL. 16, PARC. 186
Obra a realitzar: SUBSTITUCIO DE COBERTA EXISTENT DE 18,60 M2 PER UNA DE NOVA

SENSE AFECTAR ELS CABIRONS EXISTENTS
Observacions: Condicionada a:

-  D'acord  amb  l'article  51.1  del  text  refós  de  la  Llei  d'urbanisme,  «els
materials, els sistemes constructius, el volum i la tipologia aparents de les
edificacions en sòl no urbanitzable han d'ésser els propis de l'àmbit territorial
on  siguin  emplaçats.  Per  tant,  no  es  pot  incrementar  l'altura  de  la
construcció  i  els  acabats  han  de  ser  els  propis  de  les  construccions
tradicionals.
- D'acord amb el punt anterior, s'utilitzaran preferiblement bigues i biguetes
de fusta en la reconstrucció de la teulada i aquesta es cobrirà amb teula
aràbiga.  A més, en cas de fer  cèrcol  perimetral  de formigó,  aquest  serà
interior i la part exterior es rematarà amb paredat de pedra i argamassa. En
cap cas quedaran elements de formigó a vistes ni s'utilitzarà el morter de
ciment com acabat de façana o per rejuntar, es buscarà un acabat similar a
l'existent  en  la  construcció  original.  Es  respectaran  les  tècniques
constructives, materials i proporcions del ràfec i remat lateral de la teulada.
-  Un  cop  finalitzada  l'obra,  l'entorn  ha  de  quedar  lliure  de  materials
relacionats amb l'obra (sorra, ciment, enderrocs, etc.) i les runes i residus de
l'obra s'han de portar a un abocador controlat i autoritzat, es podrà requerir
el justificant de recepció de residus.
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.
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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: VMSJ 
Registre general: 1663 - 21/06/2016
Expedient: 2-33-16-58
Emplaçament: POL.  55,  PARC.  24  FINS POL.  54,  PARC.  382  -  CAMI  DRECERA DE

L'ERMITA
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO  DE  CANONADA  DE  REG  PEL  CAMI  DRECERA  DE

L'ERMITA
Observacions: condicionada a què:

- El propietari haurà de presentar un escrit de compromís segons el qual es
duran les tasques de manteniment de l'esmentada instal·lació, i que es farà
càrrec dels possibles desperfectes o danys causats per aquesta afectació al
camí municipal.  En aquest escrit també farà constar que es compromet a
modificar  o  a  retirar  l'esmentada  instal·lació,  quan  així  ho  acordi
l'Ajuntament, sense dret a indemnització.
- Caldrà dipositar una fiança per la restitució del camí de 900€.
-  Caldrà  compactar  convenientment  la  rasa,  en  tongades  de  30  cm.,   i
restituir la superfície d’acabat a l’estat original anterior a l’execució de les
obres.
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.
Com a propietaris del camí municipal pel qual discorrerà la instal·lació,
autoritzar aquest acte d'afectació, amb el benentès que 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). L'Ajuntament pot exigir la modificació o la
retirada de l'esmentada instal·lació, per causa justificada, sense dret
del particular a demanar cap tipus d'indemnització.

Nom: MCFC 
Registre general: 1728 - 01/07/2016
Expedient: 2-33-16-61
Emplaçament: POL. 53, PARC. 30, 31
Obra a realitzar: REPARACIO  COBERTA  INCLINADA  CASETA  EXISTENT,  DOS

FINESTRES  I  TERRA  EXISTENT.  SUPRIMIR  PART  DEL  FORJAT
INTERMEDI EXISTENT

Observacions: Condicionada a:
- Caldrà donar compliment a allò que preveuen les Normes Subsidiàries de
Planejament d'Ulldecona (art.  15.11.1.6.)  i  el  Pla Territorial  Parcial  de les
Terres de l'Ebre (art. 2.6. de les Directrius de Paisatge) aplicant les mesures
preventives,  correctores  i  compensatòries  per  tal  de  reduir  l'impacte
paisatgístic.
- En tots els casos, els paraments s’hauran de lliscar, sense que s’admeti
l’obra de fàbrica de totxana vista.  La coberta ha de ser  de materials  no
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reflectants i amb pendents inferiors al 30%, i no s’admet el fibrociment.
-  L’ús  exclusiu  d’aquestes  construccions  és  destinat  a  la  guarda  de  la
maquinària  i  demés  estris  adequats,  i  també  al  emmagatzematge  i  la
conservació de productes, originats a la pròpia finca.
- No es contempla l’ús d’habitatge ni cap altre que el de magatzem.
- Caldrà presentar, en el termini d’un mes a comptar des de la finalització de
l’obra, un certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
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: TSC
Registre general: 1799 - 12/07/2016
Expedient: 2-33-16-63
Emplaçament: CALVARI, 2
Obra a realitzar: REHABILITACIO DE COBERTA D'HABITATGE UNIFAMILIAR
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: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.
Registre general: 1771 - 07/07/2016
Expedient: 2-33-16-65
Emplaçament: POL. 34, PARC. 53
Obra a realitzar: SUBMINISTRAMENT ELECTRIC A LA FINCA. REF. 524946 – BT
Observacions: Condicionada a:

- S’autoritza la instal·lació i el subministrament única i exclusivament per a
l’ús agrícola.
-  Al  compliment  de l'ordenança municipal  d'instal·lacions  elèctriques i  de
telecomunicacions, cales i canalitzacions a la via pública.

Nom: VIVERS RIU SENIA SL
Registre general: 1960 - 25/07/2016
Expedient: 2-33-16-68
Emplaçament: POL. 32, PARC. 103
Obra a realitzar: CREUAR CAMI AMB CANONADA DE REG
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.
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
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seu inici.
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: SPS
Registre general: 1979 - 27/07/2016
Expedient: 2-33-16-70
Emplaçament: POL. 65, PARC. 35
Obra a realitzar: CANVIAR 88 FINESTRES DE 1,50 M X 1,00 M I 45 FINESTRES DE 1,60 M

X 1,15 M A LA GRANJA

Nom: OROVI 91, SL
Registre general: 2163- 2270872016
Expedient: 2-33-16-73
Emplaçament: VIDAL I BARRAQUER, 21
Obra a realitzar: REFORMA INTERIOR I CANVI D'ÚS D'UN LOCAL PER A GIMNÀS PRIVAT
Observacions: Condicionada a què el sol·licitant de la llicència aporti a l'Ajuntament, abans

de començar les obres, el projecte amb el corresponent visat col·legial.
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.
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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.

RÈGIM DE COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ  

Nom: LML 
Registre general: 1546 - 06/06/2016
Expedient: 2-33-15-42 A
Emplaçament: POL. 54, PARC. 354, 370
Obra realitzada: CONSTRUCCIO NAU INDUSTRIAL - PRIMERA OCUPACIO

Vista la comunicació de primera ocupació dalt referenciada;

Atès l'informe tècnic que obra a l'expedient i posa de manifest que les obres s'han executat conforme
la llicència urbanística que es va atorgar;

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:

Acceptar la comunicació de primera ocupació del Sr. LML, en relació a la finca emplaçada al POL. 54,
PARC. 354, 370 per als usos previstos en la llicència urbanística que es va atorgar.

LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA  

Nom: MNRF 
Registre general: 1770 - 07/07/2016
Expedient: 2-33-16-64
Objecte: PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA – DIVISIÓ HORITZONTAL
Emplaçament: PASSEIG DE L'ESTACIO, 21

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 MNRF  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.
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LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA  

Nom: EMV
Registre general: 1883 - 15/07/2016 
Expedient: 2-33-16-66
Objecte: PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA. DIVISIÓ HORITZONTAL
Emplaçament: SOL, 6

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 EMV 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. LPCAA. CANVI NO SUBSTANCIAL  

Sol·licitant: COOPERATIVA AGRICOLA I SECCIO DE CREDIT D'ULLDECONA, SCCL
Registre General: 1421 – 23/05/2016
Expedient: 2-37-01-4 A
Emplaçament: MAJOR, 183
Activitat: CANVI  NO  SUBTANCIAL  PER  MODIFICACIO  D'UNA  ESTACIO  DE

SUBMINISTRAMENT DE CARBURANTS
Classificació Llei 3/98:ANNEX II.2 – LLICÈNCIA AMBIENTAL. CODI 12.18
Classificació actual: ANNEX II – LLICÈNCIA AMBIENTAL
Grup activitat: 12. ALTRES ACTIVITATS

12.20.  VENDA  AL  DETALL  DE  CARBURANTS  PER  A  MOTORS  DE
COMBUSTIÓ INTERNA

Antecedents:

1. En data 07/02/2002 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament va atorgar llicència ambiental per una
instal·lació petrolífera de venda al detall de carburants al carrer Major núm 183 del terme municipal
d'Ulldecona,  sent  el  seu  titular  la  raó  social  COOPERATIVA AGRICOLA I  SECCIO DE CREDIT
D'ULLDECONA, SCCL. 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 8 mesos i a controls periòdics cada 4 anys.

2. En data 23/05/2016 i RGE núm. 1421, s'ha sol·licitat un canvi a la llicència existent, consistent en
l'adequació de la instal·lació a les normatives actuals.

3. En data 11 d’agost de 2010 va entrar en vigor la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
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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 24/05/2016 l'Ajuntament d'Ulldecona inicia el tràmit de modificació de la llicència ambiental
existent per a poder adaptar-la a les noves prescripcions de la Llei 20/2009, enviant la documentació
al Consell Comarcal del Montsià. En data 13/06/2016 s'ha rebut l'informe que ha realitzat la ponència
tècnica, considerant els canvis a realitzar com a no substancials.

5. Els tècnics municipals han informat favorablement sobre el canvi proposat.

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.  Declarar  el  canvi  proposat  en  data  23/05/2016  i  RGE  núm.  1421,  per  part  de  la  raó  social
COOPERATIVA  AGRICOLA  I  SECCIO  DE  CREDIT  D'ULLDECONA,  SCCL  com  a  canvi  no
substancial,  ja  que  no  afecta  els  vectors  ambientals  autoritzats  inicialment  ni  a  la  salut  de  les
persones, quedant l'activitat amb la mateixa llicència ambiental que tenia.

2. Comunicar a l'interessat que la llicència ambiental es troba actualment sota els preceptes de la Llei
20/2009.

3. Comunicar a l'interessat, què d'acord amb l'article 59.d) de la Llei 20/2009, les modificacions no
substancials  han  de  figurar  en  les  actes  del  primer  control  periòdic  que  es  realitzi  de  l'activitat.
Aquesta activitat, està condicionada a realitzar un control inicial en el moment de posada de marxa de
l'activitat i controls periòdics cada 5 anys.
Segons les dades que disposa l'ajuntament, en data 19/01/2001 es va realitzar un control inicial de
l'activitat favorable.  Per tant, en el termini d'un mes des de la finalització de les obres (de les quals
s'haurà  de  sol·licitar  la  corresponen  llicència  d'obres  a  l'Ajuntament),  s'haurà  de  procedir  a  la
realització d'un control, en el qual s'inclourà el canvi no substancial.

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

CANVI DE TITULAR ESTABLIMENT  

Sol.licitant: JBB
Anterior titular: MVV
Registre general: 1613 – 15/06/2016
Expedient: 2-37-06-56 A
Emplaçament: POL. 83, PARC. 34,  35, 120
Activitat: EXPLOTACIO PORCINA 1.100 GARRINS DE 6 A 20 Kg - CANVI TITULAR
Classificació: ANNEX III – RÈGIM DE COMUNICACIÓ

11.1.j. PLACES DE BESTIAR PORCÍ I/O BOVÍ DE DIFERENTS APTITUDS,
LA SUMA DE LES QUALS SIGUI < 500 URP I > 3URP

Antecedents.

1.  En  data  9/09/2011  la  Junta  de  Govern  Local  de  l'Ajuntament  d'Ulldecona  va  acceptar  la
comunicació per exercir una activitat d’explotació porcina de 1.100 garrins de 6 a 20 Kg al polígon 83,
parcel·les 34, 35 i 120 del terme municipal d'Ulldecona, figurant com a titular el Sr. MVV.

2. En data 15/06/2016, amb el RGE núm. 1613, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per

Pàg. 8/16



Acta Junta Govern Local
any 2016

tal que el Sr. JBB figuri com a nou titular, havent-hi el consentiment del titular actual.

Fonaments.

1. En data 11/08/2010 va entrar en vigència la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats.

2. Vista la sol·licitud formulada per NTD per procedir al canvi de titularitat de la llicència d'activitat
d’explotació porcina de 1.100 garrins de 6 a 20 Kg. Atès que la sol·licitud gaudeix de tots els requisits
per procedir al canvi de titularitat de conformitat amb l'art. 86 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,

3. 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. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser el nou titular de la llicència el Sr. JBB.

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. 

3. Comunicar aquest acord al Sr. MVV com anterior titular i al nou titular.

4. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  

LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  

Vistes les sol·licituds de llicència d'ocupació de via pública presentades pels diferents peticionaris,

Atès el contingut dels informes tècnics que obren en els expedients,

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 de la via pública que es detallen a continuació:

Sol·licitant: VIVERS RIU SENIA SL
Registre general: 1960 - 25/07/2016
Expedient: 2-43-16-40
Emplaçament: POL. 32, PARC. 103
Superfície ocupada: 2,00 m² 
Durada de l'ocupació: - -
Motiu de l'ocupació: CREUAMENT DE CAMI AMB CANONADA DE REG
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.
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,
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a l'atenció dels serveis tècnics), amb una antelació mínima de 48 hores al
seu inici.

2. Informar als interessats que l’atorgament de dites llicències tan sols els atribueix una condició de
precaristes, 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 referenciades.

3.  Informar  als  interessats  que  estan  obligats  a  deixar  lliure  els  béns  ocupats  un  cop  conclogui
l’ocupació. 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.

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES PER A TERRASSES I VETLLADORS  

Sol·licitant: AB
Registre general: 1976 - 26/07/2016
Expedient: 2-43-16-36
Emplaçament: PLAÇA CATALUNYA, 13 (TINENT FERRE, 84)
Tipus  Terrassa: TAULES I CADIRES
Superfície ocupada: 14 m² (7 m x 2 m)

28 m² ( 14 m x 2 m) 
Durada de l'ocupació: 01/08/2016 a 14/08/2016 (14 m²)

15/08/2016 a 04/09/2016 (28 m²)
05/09/2016 a 02/10/2016 (14 m²)

Motiu de l'ocupació: OCUPACIO VIA PUBLICA PER TAULES I CADIRES

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació de via pública dalt referenciada,

Atès el contingut dels informes tècnics que obren 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  a  AB  la  llicència  dalt  referenciada,  condicionada  al  compliment  de  l'Ordenança
reguladora de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses, vetlladors i
instal·lacions similars.

2. Informar a l'interessat que l’ocupació tan sols és per una part del carrer Tinent Ferré, la que està
grafiada al plànol, i per tant, haurà de deixar lliure l’altra meitat del carrer Tinent Ferré per al possible
pas de vehicles i persones.

3.  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.

4. 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 al bé i a respondre dels mateixos danys, en els termes
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que estableix l’art. 175 RPC.

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
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: DML
Expedient: 1-13-16-1 (9)
Nínxol: 657-C; Ulldecona
Subjecte passiu: Santa Lucia 
Adreça: Plaza España, 15 28008 Madrid
Quota tributària: 600,00

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.

TRANSMISSIONS DE CONCESSIONS SOBRE DRETS FUNERARIS  

Vistes  les  sol·licituds  de  transmissions  de  concessions  funeràries  formulades  pels  diferents
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peticionaris.

Atesos els antecedents i dades obrants en el Registre Municipal de sepultures, nínxols, mausoleus i
panteons.

Atès que hi concorre alguna de les circumstàncies necessàries per autoritzar la transmissió (bé que
l'anterior titular hagi prestat el seu consentiment, bé que el nou titular sigui causa havent successori
per causa de mort de l'anterior titular).

Atès que el bé té naturalesa demanial i el títol que legitima l'ús és la concessió administrativa segons
l'art.  202.4  de la  Llei  8/87,  de 15  d'abril,  municipal  i  de  règim local  de  Catalunya  (en  endavant
LMRLC), la seva 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 les transmissions de les concessions funeràries que es detallen a continuació per a la seva
utilització inherent a l'afectació del bé.

Nou titular: AJTM
Expedient: 1-13-16-2 (14)
Anterior Titular: FTM
Nínxol: 493-C; Ulldecona

Nou titular: JTM
Expedient: 1-13-16-2 (15)
Anterior Titular: FTM
Nínxol: 495-C; Ulldecona

Nou titular: MALF
Expedient: 1-13-16-2 (16)
Anterior Titular: MAMFF
Nínxol: 24-B; Ulldecona

Nou titular: RMAA
Expedient: 1-13-16-2 (17)
Anterior Titular: MCFV
Nínxol: 275-B; Ulldecona

Nou titular: JAFV
Expedient: 1-13-16-2 (18)
Anterior Titular: TVC
Nínxol: 822-B; Ulldecona

Nou titular: KFQ
Expedient: 1-13-16-2 (19)
Anterior Titular: TVC
Nínxol: 564-C; Ulldecona

Nou titular: MTFV
Expedient: 1-13-16-2 (20)
Anterior Titular: TVC
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Nínxol: 437-B; Ulldecona

2.  Aquestes  autoritzacions  administratives  s'han  d'entendre  atorgades  pel  termini  que  resta  al
venciment de la concessió.

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

4.  Les  concessions  s'extingiran  immediatament  una  vegada  conclòs  el  termini  d'atorgament,  de
manera que els interessats hauran de deixar el bé lliure i vacu a disposició de l'administració.

5. 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  

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: MCBC
Emplaçament: c/ Sant Lluc, 32
Expedient: 1-13-16-6 (4)

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

Vistes les sol·licituds de canvi  de titularitat  a la llicència d'ocupació del  domini  públic per a gual
formulades pels diferents peticionaris.

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 els canvis de titularitat a les llicències d’ocupació del domini públic, guals, que es detallen a
continuació:

Sol·licitant: JAM

Pàg. 13/16



Acta Junta Govern Local
any 2016

Emplaçament: C/ Comerç, 3
Expedient: 1-13-16-7 (6)

Sol·licitant: MALF
Emplaçament: c/ General Cabrera, 7
Expedient: 1-13-16-7 (7)

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. 

3. Comunicar aquest acord a l'anterior titular i al nou titular.

7. LLICÈNCIES DE TAXI  

LLICÈNCIA DE TAXI. TRANSMISSIÓ DE LLICÈNCIA  

Anterior titular: TCA

Nou Titular: Climcas Serveis de Taxi, S.L. 
Registre general: 2044 – 08/08/2016
Expedient: 1-21-16-1

Vista la sol·licitud formulada per la Sra. TCA, representant de l’empresa Climcas Serveis de Taxi, S.L.
per procedir al canvi de titularitat de la llicència d'autotaxi.

Atès que la sol·licitud gaudeix de tots els requisits per procedir al canvi de titularitat de conformitat
amb l'art. 10 de la llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat.

8.  DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER L'EMPRESA NOVES  
OPORTUNITATS D'INVERSIÓ I SERVEIS, S.L., CONTRA L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN  
LOCAL, DE 10 DE JUNY DE 2016, EN EL QUAL ES VA ACORDAR LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE  
DE LES OBRES DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER PARAL·LEL AL RIU SÉNIA DEL  
BARRI CASTELL A ULLDECONA,  I L'OBERTURA DE PEÇA SEPARADA DE DETERMINACIÓ,  SI  
S'ESCAU, DE DANYS I PERJUDICIS RETENINT LA GARANTIA DIPOSITADA PEL CONTRACTISTA FINS A  
LA SEVA RESOLUCIÓ.  

1. En data 10 de juny de 2016, la Junta de Govern Local va acordar:

"I.  Desestimar  les  al·legacions  formulades  per  l'empresa  adjudicatària  de  les  obres  de  
referència, pels motius exposats en els informes de l'arquitecte municipal, de data 14 de març
de 2016, i de la secretària, de data 17 de març de 2016, incorporats respectivament com 
annex 1 i 2 a aquest acord.

II. Acordar la resolució del contracte d'obres de Millora de la Urbanització del carrer paral·lel al
riu Sénia del barri Castell a Ulldecona, per incompliment culpable del contractista consistent 
en la demora en el compliment dels terminis d'execució de l'obra.
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III. Prendre possessió de l'obra, a través de l'emissió d'una acta in situ, entrant el contracte en
fase de liquidació.

IV. Obrir peça separada de determinació, si escau, de danys i perjudicis, retenint la garantia 
dipositada pel contractista a la Tresoreria municipal fins a la seva resolució."

2. En data 13 de juliol de 2016, l'advocat José Luis Pimienta, col·legiat 30.289 de l'ICAB, en nom i
representació de l'empresa NOVES OPORTUNITATS D'INVERSIÓ I SERVEIS, S.L., adjudicatària de
les obres de Millora de la Urbanització del carrer paral·lel al riu Sénia del barri Castell a Ulldecona, va
presentar un recurs de reposició contra l'acord de la Junta de Govern Local esmentat a l'apartat
anterior.

3. En data 18 de juliol de 2016, l'arquitecte municipal i director de l'obra Ferran Bonanza, emet el seu
informe respecte les al·legacions formulades en el recurs de reposició (que s'annexa com a document
número 1). I en data 28 de juliol de 2016, la secretària municipal emet també el seu informe respecte
les al·legacions presentades (que s'annexa com a document número 2). Tots dos informes es mostren
favorables a la desestimació del recurs de reposició.

De conformitat amb el que estableixen els articles 116 i 117 de la llei 30/92, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Desestimar el recurs de reposició presentat per l'empresa NOVES OPORTUNITATS D'INVERSIÓ I
SERVEIS, S.L., contra l'acord de la Junta de Govern Local, de 10 de juny de 2016, en el qual es va
acordar la resolució del contracte de les obres de Millora de la Urbanització del carrer paral·lel al riu
Sénia del barri  Castell  a Ulldecona, i  l'obertura de peça separada de determinació, si s'escau, de
danys i perjudicis retenint la garantia dipositada pel contractista fins a la seva resolució, pels motius
exposats en els informes de l'arquitecte municipal, de data 18 de juliol, i de la secretària, de data 28
de juliol de 2016, incorporats respectivament com annex 1 i 2 a aquest acord.

II. Notificar el present acord a l'empresa interessada.

9.   APROVACIÓ INICIAL DE LA SEPARATA PER FINALITZAR LES OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I  
D'EXECUCIÓ PER A LA MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER PARAL·LEL AL RIU SÉNIA DEL  
BARRI CASTELL A ULLDECONA.  

1. El Ple de l'Ajuntament d'Ulldecona, en data 7 de novembre de 2011, va aprovar definitivament el
projecte bàsic i d'execució per a la millora de la urbanització del carrer paral·lel al riu Sénia del barri
Castell a Ulldecona.
 
2.  En data 10 de novembre de 2015, la Junta de Govern Local va adjudicar l'obra esmentada a
l'empresa Noves Oportunitats d'inversió i Serveis, SL, per un import total de 91.894,37 € (IVA inclòs).

3. En data 10 de juny de 2016, la Junta de Govern Local va acordar, entre altres coses, la resolució
del contracte d'obres de Millora de la Urbanització del carrer paral·lel al riu Sénia del barri Castell a
Ulldecona, per incompliment culpable del contractista consistent en la demora en el compliment dels
terminis d'execució de l'obra i prendre possessió de l'obra, a través de l'emissió d'una acta in situ,
entrant el contracte en fase de liquidació.

4. Atès que manca per executar una part de l'obra, els Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament han
elaborat una separata del projecte bàsic i d'execució per a la Millora de la urbanització del carrer
paral·lel al Riu Sénia del barri Castell a Ulldecona.

Pàg. 15/16



Acta Junta Govern Local
any 2016

Aquesta separata defineix quines són les partides del projecte original que resten pendents d'executar
per tal de poder procedir a la seva contractació, i finalitzar les obres. 

L’import del pressupost d’execució per contracta d'aquesta separata ascendeix a la quantitat total de
21.887,82 €.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Aprovar inicialment la separata per finalitzar les obres del projecte bàsic i d'execució per a la millora
de la urbanització del carrer paral·lel al Riu Sénia del barri Castell a Ulldecona, l’import del pressupost
d’execució per contracta de la qual ascendeix a la quantitat total de 21.887,82 €, segons el següent
detall:

Concepte Import

Execució material............................................................................................15.200,93 €
Despeses generals (13%)  .............................................................................. .1.976,12 €
Benefici industrial (6%).........................................................................................912,06 €

IVA (21%)..........................................................................................................3.798,71 €
TOTAL.............................................................................................................21.887,82 €

II.  Sotmetre  aquesta  separata  a  informació  pública,  amb publicació  al  BOP,  al  DOGC i  al  tauler
d'anuncis,  per tal que,  en el termini  de 30 dies hàbils,  pugui ser consultat  en els serveis tècnics
d'aquesta Corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents.

III.  Disposar  que,  en  cas  de  no  produir-se  cap  al·legació,  l’aprovació  inicial  esdevindrà
automàticament definitiva.

I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les catorze hores, 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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