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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 14 D'OCTUBRE 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

Secretària:

Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Sr. Albert Palacios Bernad SU-CP

A Ulldecona, el dia catorze d'octubre 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. Llicències de taxi.

9. Recurs administratiu de reposició contra l'acord de la Junta de Govern Local de 8 de

juliol de 2016, pel qual es va acordar aprovar les bases específiques reguladores de la

convocatòria  del  procediment  selectiu  per  a  la  cobertura  d'una  plaça  de  monitor/a

d'esports.
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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  26  d'agost  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: BANKIA, SA
Registre general: 1908 - 19/07/2016
Expedient: 2-33-16-67
Emplaçament: ROQUETES, 3
Obra a realitzar: ENDERROC IMMOBLE
Observacions: Condicionada a què caldrà dur a terme aquelles tasques que es considerin

necessàries per tal d'assegurar l'estabilitat dels murs de les mitgeres de les
construccions veïnes, així com la seva estanquitat i protecció vers l'aigua
(salubritat).
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: 1997 - 29/07/2016
Expedient: 2-33-16-71
Emplaçament: CARDENAL VIDAL I BARRAQUER, 4
Obra a realitzar: NOU PUNT DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC - REF. 538129 - 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 a les 7 de la
tarda, de tal manera que no es poden obrir rases en cap cas en cap de
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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.
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: TALLERES GALLARDO - MOLLÀ, SL
Registre general: 2088 - 12/08/2016
Expedient: 2-33-16-72
Emplaçament: PARIS, PII6, PII7 - POL.- IND. VALLDEPINS II 
Obra a realitzar: COL·LOCACIO  DE  16  PILONES  DE  FERRO  A  LA  VORERA  EN

SUBSTITUCIO DE LES ACTUALS DE PLASTIC
Observacions: Condicionada a què:

• Caldrà  situar  aquestes  noves  pilones  en  el  mateix  punt  que  les
actuals, substituint-les. 

• La seva alçada no serà superior a 1 metre. 
• Caldrà  restituir  el  paviment  de  la  vorera  de  formigó  al  seu  estat

original anterior a les obres.

Nom: JBC
Registre general: 2180 - 24/08/2016
Expedient: 2-33-16-74
Emplaçament: POL. 83, PARC. 74, 75, 77
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA D'1,50 M D'ALÇADA SOBRE MUR EXISTENT

DE 130 M DE LLARGADA
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: SALOMON-MARQUEZ, S.L.
Registre general: 2329 - 14/09/2016
Expedient: 2-33-16-78
Emplaçament: PLAÇA SALES I FERRE, 7 - MAJOR, 148
Obra a realitzar: REFORMA INTERIOR D'UNIO DE DUES EDIFICACIONS
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.
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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: SOCIEDAD  DE  GESTION  DE  ACTIVOS  PROCEDENTES  DE  LA
REESTRUCTURACION BANCARIA, SA

Registre general: 2511 - 05/10/2016
Expedient: 2-33-16-83
Emplaçament: SANT CRISTOFOL, 17
Obra a realitzar: TREBALLS PUNTUALS DE MANTENIMENT
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: JMM
Registre general: 2514 - 05/10/2016
Expedient: 2-33-16-84
Emplaçament: VIDAL I BARRAQUER, 29
Obra a realitzar: OBERTURA DE FINESTRA 1,60 M X 1,50 M EN BAR EXISTENT

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
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llicència de primera ocupació quan es tracti d'obres de nova planta o que impliquin una modificació de
l'ús.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. DENEGACIÓ  

Nom: ARB
Registre general: 1744 - 05/07/2016
Expedient: 2-33-16-62
Emplaçament: POL. 68, PARC. 71
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE MAGATZEM 20M2

Vista la sol·licitud de llicència dalt referenciada, per executar obres segons el projecte presentat i la
documentació acompanyada;

Atès els continguts de l'informe tècnic de 8 de setembre de 2016 i l'informe jurídic de 14 de setembre
de 2016 que declaren que la construcció proposada no compleix els requisits mínims que fixen tant el
Pla Territorial Parcial de les Terres de l'Ebre, com el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, i el PDU de les
Construccions  agrícoles  tradicionals  de  les  TTEE,  que  és  que  la  finca  disposi  d'una  explotació
suficientment important que justifiqui la necessitat de la citada construcció.

Vistos els preceptes citats, l'article 248 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova
la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística (en endavant LSC);

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  a  ARB  la  llicència  sol·licitada  per  executar  obres  consistents  en  CONSTRUCCIO  DE
MAGATZEM 20M2, conforme a la documentació presentada,  atès que no compleix els requisits
mínims que fixen tant el Pla Territorial Parcial de les Terres de l'Ebre, com el Text Refós de la
Llei d'Urbanisme, i el PDU de les Construccions agrícoles tradicionals de les TTEE, que és que
la  finca  disposi  d'una  explotació  suficientment  important  que  justifiqui  la  necessitat  de  la
citada construcció.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. DENEGACIÓ   

Nom: TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
Registre general: 2273 - 06/09/2016
Expedient: 2-33-16-75
Emplaçament: POL. 34, PARC. 126, 540
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO DE POSTE DE FUSTA - REF. ADR 173941342216

Vista la sol·licitud de llicència dalt referenciada, per executar obres segons el projecte presentat i la
documentació acompanyada;

Atesos els continguts de l'informe tècnic  de 19 de setembre de 2016 i  l'informe jurídic de 26 de
setembre de 2016 que  declaren  que la  instal·lació  pretén subministrar  servei  de telefonia  a  una
construcció il·legal, i consolidar un ús residencial el qual no és admissible en aquesta tipologia de sòl.
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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 a TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. la llicència sol·licitada per executar obres consistents
en INSTAL·LACIO DE POSTE DE FUSTA - REF. ADR 173941342216, atès que la instal·lació pretén
subministrar servei de telefonia a una construcció il·legal, i consolidar un ús residencial el qual no és
admissible en aquesta tipologia de sòl.

Vista la sol·licitud de llicència dalt referenciada, per executar obres segons el projecte presentat i la 
documentació acompanyada;

Atesos els continguts de l'informe tècnic  de 19 de setembre de 2016 i  l'informe jurídic de 26 de
setembre de 2016 que  declaren que  la  instal·lació  pretén subministrar  servei  de telefonia  a  una
construcció il·legal, i consolidar un ús residencial el qual no és admissible en aquesta tipologia de sòl.

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 a TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. la llicència sol·licitada per executar obres consistents
en  INSTAL·LACIO DE POSTE DE FUSTA -  REF.  ADR 173941342216,  atès  que la  instal·lació
pretén subministrar servei de telefonia a una construcció il·legal, i consolidar un ús residencial
el qual no és admissible en aquesta tipologia de sòl.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. DENEGACIÓ  

Nom: SSA
Registre general: 2426 - 23/09/2016
Expedient: 2-33-16-80
Emplaçament: POL. 35, PARC. 15
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO CASETA D'1,50 M X 2,00 M I TANCA DE 6 M 

LLARGADA X 1,50 M D'ALÇADA
Vista la sol·licitud de llicència dalt referenciada, per executar obres segons el projecte presentat i la 
documentació acompanyada;

Atesos els continguts de l'informe tècnic de 29 de setembre de 2016 i l'informe jurídic de 3 d'octubre
de 2016 que declaren que la finca està classificada com a sòl no urbanitzable, i que en la sol·licitud de
llicència no es descriu l'ús de la construcció ni es justifica la seva necessitat, tenint en compte que a la
finca ja es disposa de diverses construccions existents.

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 a SSA la llicència sol·licitada per executar obres consistents en CONSTRUCCIO CASETA
D'1,50 M X 2,00 M I TANCA DE 6 M LLARGADA X 1,50 M D'ALÇADA,  atès que la finca està
classificada com a sòl no urbanitzable, i que en la sol·licitud de llicència no es descriu l'ús de
la construcció ni es justifica la seva necessitat, tenint en compte que a la finca ja es disposa de
diverses construccions existents.
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LLICÈNCIA URBANÍSTICA  

Nom: MLCL
Registre general: 2465 - 30/09/2016
Expedient: 2-33-16-82
Emplaçament: POL. 35, PARC. 120
Obra a realitzar: AMPLIACIO DE MAGATZEM EXISTENT EN 31,15 M2

Vista la sol·licitud de llicència dalt referenciada, per executar obres segons el projecte presentat i la 
documentació acompanyada;

Atesos els continguts de l'informe tècnic de 6 d'octubre de 2016 i l'informe jurídic d'11 d'octubre de
2016 que declaren que la finca està classificada com a sòl no urbanitzable, i que no gaudeix del
requisit  de  finca  mínima  edificable,  que  segons  el  Pla  Director  Urbanístic  de  les  construccions
agrícoles tradicionals de les Terres de l'Ebre és de 2.000 m2, mentre que la finca en qüestió té una
superfície de 844 m2, a banda de què a la finca ja es disposa de diverses construccions existents.

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  a  MLCL  la  llicència  sol·licitada  per  executar  obres  consistents  en  AMPLIACIO  DE
MAGATZEM EXISTENT  EN  31,15  M2,  conforme  al  projecte  presentat,  atès  que  la  finca  està
classificada com a sòl no urbanitzable, i que no gaudeix del requisit de finca mínima edificable,
que segons el Pla Director Urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres
de l'Ebre és de 2.000 m2, mentre que la finca en qüestió té una superfície de 844 m2, a banda
de què a la finca ja es disposa de diverses construccions existents.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. DESISTIMENT  

Nom: JFC
Registre general: 2485 – 03/10/2016
Emplaçament: POL. 64, PARC. 164
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE LES INSTAL·LACIONS D'UNA EXPLOTACIO 

AGROPEQUARIA

Vista la sol·licitud de desistiment a la llicència urbanística formulada pel peticionari.

Atès que el desistiment al dret és legítima de conformitat amb 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 i ha de ser acceptada sense cap més tràmit per l'Ajuntament.

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 el desistiment a la llicència urbanística dalt referenciada.
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LLICÈNCIA URBANÍSTICA. RENÚNCIA  

Nom: JJCL
Registre general: 1623 - 17/06/2016
Expedient: 2-33-11-24 A
Emplaçament: RAMON LLULL, 7
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE MAGATZEM SENSE US - RENUNCIA LLICENCIA

Vista la sol·licitud de renúncia a la llicència urbanística formulada pel peticionari.

Atès que la renúncia al dret és legítima de conformitat amb 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 i
ha de ser acceptada sense cap més tràmit per l'Ajuntament.

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 renúncia a la llicència urbanística dalt referenciada, donar de baixa els càrrecs i rebuts
que ha generat i procedir a les devolucions d'ICIO i fiances pertinents, si s'escau.

LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA  

Nom: COOPERATIVA AGRICOLA I SECCIO DE CREDIT D'ULLDECONA, 
SCCL

Registre general: 2430 - 26/09/2016
Expedient: 2-33-16-81
Objecte: PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA
Emplaçament: MAJOR, 183 I POL. 73, PARC. 214

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 COOPERATIVA AGRICOLA I SECCIO DE CREDIT D'ULLDECONA, SCCL  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, condicionada a què la superfície destinada a
vial públic se cedeixi obligatòria i gratuïtament a l’Ajuntament en document públic.
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3. LLICÈNCIES AMBIENTALS  

OBERTURA ESTABLIMENTS. DECLARACIÓ RESPONSABLE. ASSABENTAT.  

Sol·licitant: EBRETIC ENGINYERIA, SL
Registre General: 1924 - 20/07/2016
Expedient: 2-37-16-6
Emplaçament: MAJOR, 110
Activitat: OPERADOR  DE  TELECOMUNICACIONS  D'ACCES  A INTERNET  PER

RADIOENLLAÇOS
Classificació de 
l’activitat: DECLARACIÓ RESPONSABLE

Antecedents:

1. En data 20/07/2016 va entrar en aquest Ajuntament una declaració responsable d'inici de l'activitat
d’OPERADOR DE TELECOMUNICACIONS D'ACCES A INTERNET PER RADIOENLLAÇOS al carrer
MAJOR, 110, acompanyada de la documentació exigida per la normativa vigent, per part de la raó
social EBRETIC ENGINYERIA SL. 

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

3. Els tècnics municipals han informat favorablement.

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 20/07/2016 la raó social
EBRETIC ENGINYERIA SL inicia l'activitat d’OPERADOR DE TELECOMUNICACIONS D'ACCES A
INTERNET PER RADIOENLLAÇOS al carrer MAJOR, 110, salvat el dret de propietat i sense perjudici
de tercers, condicionada al compliment dels valors límit d'emissió i les mesures preventives marcades
per la legislació pertinent.

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

COMUNICACIÓ TINENÇA ANIMALS  

Sol·licitant: FVP
Registre General: 2451 - 29/09/2016
Expedient: 2-37-16-7
Emplaçament: POL. 61, PARC. 56, 57, 58, 59, 977
Objecte: INSTAL·LACIO DE 15 CAIXES D'ARNES D'ABELLES

Antecedents:

1. En data 29/09/2016 va entrar en aquest  Ajuntament una comunicació d’INSTAL·LACIO DE 15
CAIXES D'ARNES D'ABELLES al POL. 61, PARC. 56, 57, 58, 59, 977, per part del Sr. FVP. 

2. Els tècnics municipals han informat favorablement.
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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.  Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del  dia 29/09/2016 el  Sr.  FVP
comunica l’INSTAL·LACIO DE 15 CAIXES D'ARNES D'ABELLES al POL. 61, PARC. 56, 57, 58, 59,
977, salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, condicionada al compliment dels valors
límit d'emissió i les mesures preventives marcades per la legislació pertinent.

2. Informar a l'interessat que s'ha de donar compliment a l'Ordenança Municipal sobre la tinença,
comerç i recollida d'animals de companyia, i reguladora del cens municipal d'animals domèstics.

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT. ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES. CANVI TITULAR.  

Sol·licitant: IMC
Anterior titular: MBB
Registre general: 1678 – 23/06/2016
Expedient: 2-37-10-19 A
Activitat: BAR AMB TERRASSA
Emplaçament: CALVARI, 11
Aforament màxim total: 16 PERSONES
Aforament terrassa: INCLOSA LOCAL
Sup. Màxima terrassa: 1,90 m x 7,15 m (13,59 m²)
Classificació de l’activitat:COMUNICACIÓ PRÈVIA

ACTIVITAT RECREATIVA
RESTAURACIÓ
BAR

Objecte: CANVI DE TITULARITAT

Antecedents.

1. En data 24/09/2010 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Ulldecona va autoritzar l'obertura
d'un bar a l'edifici situat al carrer Calvari núm. 11 d'Ulldecona.

2. En data 22/09/2014 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Ulldecona va atorgar llicència per
incorporar una terrassa descoberta a la llicència de bar.

3.  Aquesta activitat,  es va donar amb el règim de la Llei  11/2009, es trobava classificada com a
llicència municipal d’establiments oberts al públic. Amb l’aprovació 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, aquesta activitat es classifica com a Comunicació prèvia.

4. Atenent a l'annex I del Decret 112/2010, aquesta activitat és de caràcter ordinari, sent l'establiment
fix i la seva classificació pel seu aforament és de baix aforament.

5. L'horari d'obertura i tancament de l'activitat, donat que no s'indica el contrari a la documentació
aportada i que l'ajuntament no n'indica cap d'especial, serà el genèric previst per una activitat de les
seves característiques, regulat per la Generalitat de Catalunya.

6. En data 23/06/2016, amb el RGE núm. 1678, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per
tal que el Sr. IMC figuri com a nou titular, amb el consentiment de l'anterior titular de la llicència, el Sr.
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MBB.

Fonaments.

1. En data 2/08/2009 va entrar en vigència la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa
dels espectacles i les activitats recreatives.

2. En data 27/09/2010 va entrar en vigència el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, de la Llei 11/2009.

3. En data 6/06/2013 va entrar en vigència l’Ordenança Reguladora de l’ocupació de la via Pública
amb taules i cadires per a terrasses, vetlladors i instal·lacions similars.

4.  En data 18/08/2015 va entrar en vigència 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.

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

2. Notificar aquest canvi tant al nou titular com a l'anterior titular.

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

4. Informar a l’interessat que els establiments comercials han de disposar els seus rètols almenys
amb la llengua catalana, segons la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

5. Informar l’interessat que quan la terrassa estigui prevista instal·lar a la via pública, prèviament a la
instal·lació de la terrassa, s'haurà de procedir a la sol·licitud de l'ocupació de la via pública i donar
compliment a l’Ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per a
terrasses. 
 
6.  Informar  l’interessat  que  d'acord  amb  l'article  130  del  Decret  112/2010,  pel  qual  s'aprova  el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives de la Llei 11/2009, de regulació administrativa
dels espectacles públics i les activitats recreatives, l’establiment haurà de realitzar un control periòdic
que garanteixi la seva adequació permanent als punts assenyalats en aquesta llicència i  projecte
cada quatre anys, d'acord amb l'article 132 del Decret 112/2010.
El termini computa des de la data de l'atorgament de la llicència o des de la darrera acta de control.
L'acta de control s'ha d'aixecar abans que finalitzi aquest termini. La data d’otorgament de la llicència
és 22/09/2014, per tant, si no es realitza abans el control incial que restava pendent segons l’última
llicència atorgada, el control haurà de ser realitzat abans del 22/09/2018.
Els controls  hauran de ser  realitzats  o verificats  per  una entitat  col·laboradora de l’Administració
degudament acreditada segons l'article 138 del Decret 112/2010 i per a la seva execució s'haurà de
tenir en compte el que esmenten els articles 134, 135, 137, 138 i 139 del Decret 112/2010.
Amb anterioritat a la seva actuació, l’entitat que realitzi o verifiqui el control ho haurà de notificar a
l'ajuntament i als efectes de comunicació oportuns.
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LLICÈNCIA D'ACTIVITAT. ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES. CANVI TITULAR.  

Sol·licitant: JMM
Anterior titular: ACT
Registre general: 2433 – 26/09/2016
Expedient: 2-37-13-30 A
Activitat: BAR AMB TERRASSA
Emplaçament: VIDAL I BARRAQUER, 29-31, BAIXOS
Aforament màxim total: 43 PERSONES
Aforament terrassa: INCLOSA LOCAL
Sup. Màxima terrassa: 1,90 m x 7,15 m (13,59 m²)
Classificació de l’activitat:COMUNICACIÓ PRÈVIA

ACTIVITAT RECREATIVA
RESTAURACIÓ
BAR

Objecte: CANVI DE TITULARITAT

Antecedents.

1. En data 24/03/2014 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Ulldecona va autoritzar l'obertura
d'un bar amb terrassa a l'edifici situat al carrer Vidal i Barraquer núm. 31 d'Ulldecona.

2.  Aquesta activitat,  es va donar amb el règim de la Llei  11/2009, es trobava classificada com a
llicència municipal d’establiments oberts al públic. Amb l’aprovació 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, aquesta activitat es classifica com a Comunicació prèvia.

3. Atenent a l'annex I del Decret 112/2010, aquesta activitat és de caràcter ordinari, sent l'establiment
fix i la seva classificació pel seu aforament és de baix aforament.

4. L'horari d'obertura i tancament de l'activitat, donat que no s'indica el contrari a la documentació
aportada i que l'ajuntament no n'indica cap d'especial, serà el genèric previst per una activitat de les
seves característiques, regulat per la Generalitat de Catalunya.

5. En data 26/09/2016, amb el RGE núm. 2433, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per
tal que el Sr. JMM figuri com a nou titular, amb el consentiment de l'anterior titular de la llicència, la
Sra. ACT.

Fonaments.

1. En data 2/08/2009 va entrar en vigència la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa
dels espectacles i les activitats recreatives.

2. En data 27/09/2010 va entrar en vigència el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, de la Llei 11/2009.

3. En data 6/06/2013 va entrar en vigència l’Ordenança Reguladora de l’ocupació de la via Pública
amb taules i cadires per a terrasses, vetlladors i instal·lacions similars.

4.  En data 18/08/2015 va entrar en vigència 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.

5.  La Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la dita llicència per delegació de
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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. JMM.

2. Notificar aquest canvi tant al nou titular com a l'anterior titular.

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

4. Informar a l’interessat que els establiments comercials han de disposar els seus rètols almenys
amb la llengua catalana, segons la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

5. Informar l’interessat que quan la terrassa estigui prevista instal·lar a la via pública, prèviament a la
instal·lació de la terrassa, s'haurà de procedir a la sol·licitud de l'ocupació de la via pública i donar
compliment a l’Ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per a
terrasses. 
 
6.  Informar  l’interessat  que  d'acord  amb  l'article  130  del  Decret  112/2010,  pel  qual  s'aprova  el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives de la Llei 11/2009, de regulació administrativa
dels espectacles públics i les activitats recreatives, l’establiment haurà de realitzar un control periòdic
que garanteixi la seva adequació permanent als punts assenyalats en aquesta llicència i  projecte
cada quatre anys, d'acord amb l'article 132 del Decret 112/2010.
El termini computa des de la data de l'atorgament de la llicència o des de la darrera acta de control.
L'acta de control s'ha d'aixecar abans que finalitzi aquest termini. La data d'atorgament de la llicència
és 24/03/2014, per tant, si no es realitza abans el control inicial que restava pendent segons l’última
llicència atorgada, el control haurà de ser realitzat abans del 24/03/2018.
Els controls  hauran de ser  realitzats  o verificats  per  una entitat  col·laboradora de l’Administració
degudament acreditada segons l'article 138 del Decret 112/2010 i per a la seva execució s'haurà de
tenir en compte el que esmenten els articles 134, 135, 137, 138 i 139 del Decret 112/2010.
Amb anterioritat a la seva actuació, l’entitat que realitzi o verifiqui el control ho haurà de notificar a
l'ajuntament i als efectes de comunicació oportuns.

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: 1997 - 29/07/2016  
Expedient: 2-43-16-38
Emplaçament: CARDENAL VIDAL I BARRAQUER, 4
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Superfície ocupada: 2,80 m2
Motiu de l'ocupació: OBERTURA DE RASA PER NOU SUBMINISTRAMENT ELECTRIC - REF.

538129 - 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.

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. 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:
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Titular: FUNDACIÓ TUTELAR DE LES TERRES DE L'EBRE
Expedient: 1-13-16-1 (10)
Nínxol: 334-B; 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.

3. Aprovar les liquidacions en concepte de Taxa sobre concessions funeràries en la seva modalitat.

TRANSMISSIONS DE CONCESSIONS SOBRE DRETS FUNERARIS  

Vistes  les  sol·licituds  de  transmissions  de  concessions  funeràries  formulades  pels  diferents
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: FAG
Expedient: 1-13-16-2 (21)
Anterior titular: FAV
Nínxol: 340-A; Ulldecona
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Nou titular: FAG
Expedient: 1-13-16-2 (22)
Anterior titular: FAV
Nínxol: 536-A; 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: NPG
Emplaçament: c/ Aribau, 6
Expedient: 1-13-16-6 (5)
Observacions: Baixa Contragual

Sol·licitant: EFG
Emplaçament: C/ Miquel Querol, 9
Expedient: 1-13-16-6 (6)

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

Sol·licitant: GTM
Emplaçament: c/ Entença, 51

En data 28 de setembre de 2016, amb registre general d'entrada número 2446, s'ha sol·licitat canvi
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de titularitat de la llicència de gual amb número 381, corresponent al c/ Entença, 51, per tal que la
Sra. GTM figuri com a nova titular.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser la nova titular de la llicència la Sra.
GTM.

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. VMR com a anterior titular i a la Sra. GTM, com a nou titular.

7. LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL.   

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. PARADA EXTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL  
REVOCACIÓ DE LA LLICÈNCIA PER MANCA D'ASSISTÈNCIA  

Segons l'article 41 del Reglament del Mercat Municipal d'Ulldecona, diu que es considera falta molt
greu la no utilització del lloc, sense causa justificada, durant 8 dies consecutius, o 16 dies alterns en el
període d'un any.

Atès que el  Sr.  RRC compta amb 26 faltes d'assistència sense causa justificada, ni  previ  avis a
l'Ajuntament.

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.  Revocar al Sr. RRC la llicència municipal d'ocupació temporal del Mercat Municipal,  per manca
d'assistència.

II. Informar a l'interessat que a partir de l'1 de setembre se li impedirà la utilització del lloc o parada del
mercat.

III. Notificar aquest acte a la interessada i a BASE Gestió d'Ingressos.

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: JMRS
Emplaçament: Felip II, 3
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Expedient: 1-13-16-11 (7)
Observacions: Donar de baixa la liquidació emesa en concepte de parades de mercat amb

número de rebut 43/158/734/2016/2/42, corresponent al segon semestre.

Sol·licitant: MN
Emplaçament: Plaça 2
Expedient: 1-13-16-11 (8)
Observacions: Donar de baixa la liquidació emesa en concepte de parades de mercat amb

número de rebut 43/158/734/2016/2/100, corresponent al segon semestre.

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. AMPLIACIÓ DE METRES DE LA PARADA EXTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL  

Sol·licitant: AEAA
Metres lineals anterior: 11
Metres lineals sol·licitats: 18

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per ampliar els metres de
la parada del mercat exterior.

Atès el contingut de l'informe de la policia local 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 a AEAA la llicència dalt referenciada, per ampliació dels metres de la mateixa parada del
mercat exterior, que comptaven amb 11 metres, per ampliar-los en 8, en total 18 metres lineals de
parada.

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'acord amb l'article 57.2 i concordants
del  Reglament  de  patrimoni  dels  ens  locals  de  Catalunya,  aprovat  per  Decret  336/1988,  de  17
d'octubre i la resta de disposicions vigents.

3. Informar a l'interessat que haurà de donar compliment a totes les obligacions que s'estableixen en
el Reglament del mercat municipal d'Ulldecona.

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. CANVI DE NOM DE LA PARADA EXTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL  

Sol·licitant: MASC
Titular anterior: EMC

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per canvi de nom de la
parada del mercat exterior.

Atès el contingut de l'informe de la policia local 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:
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1. Atorgar a MASC la llicència dalt referenciada, per canvi de nom de la parada del mercat exterior.

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'acord amb l'article 57.2 i concordants
del  Reglament  de  patrimoni  dels  ens  locals  de  Catalunya,  aprovat  per  Decret  336/1988,  de  17
d'octubre i la resta de disposicions vigents.

3. Informar a l'interessat que haurà de donar compliment a totes les obligacions que s'estableixen en
el Reglament del mercat municipal d'Ulldecona.

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. CANVI DE PARADA EXTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL  

Sol·licitant: MRS
Parada anterior: Cardenal Goma, 9 (6 metres)
Parada: Felip II, 3 (8 metres)

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per canvi de parada del
mercat exterior, atès que l'anterior titular de la parada era el seu germà.

Atès el contingut de l'informe de la policia local 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 a MRS la llicència dalt referenciada, per canvi de parada del mercat exterior.

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'acord amb l'article 57.2 i concordants
del  Reglament  de  patrimoni  dels  ens  locals  de  Catalunya,  aprovat  per  Decret  336/1988,  de  17
d'octubre i la resta de disposicions vigents.

3. Informar a l'interessat que haurà de donar compliment a totes les obligacions que s'estableixen en
el Reglament del mercat municipal d'Ulldecona.

8. LLICÈNCIES DE TAXI  

LLICÈNCIA DE TAXI. CANVI DE VEHICLE  

Sol·licitant: Climcas Serveis de Taxi, S.L.
RGE: 2562 – 11/10/2016

Vehicle substituït
Model: Caravelle Comfortline 2.5 TDI 174 cv Tiptronic 
Núm. Bastidor: WV2ZZZ7HZ9H011228
Núm. Places: 9 places

Vehicle nou
Model: Volkswagen model Caravelle
Núm. Bastidor: WV2ZZZ7HZHH049922
Núm. Places: 9 places
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Vista la sol·licitud d’autorització per al canvi d’un vehicle destinat a la prestació de serveis de taxi,
formulada per l'empresa CLIMCAS SERVEIS DE TAXI, S.L. amb la documentació que s’hi adjunta.

Atès que l’article 25.2.b) Llei reguladora de les bases de règim local (en endavant LRBRL) reserva a
l’Ajuntament la competència en matèria d’ordenació del trànsit de vehicles a les vies urbanes i l’article
20.4 de la llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, estableix que els vehicles per als quals s’obtenen les
llicències i les autoritzacions poden ésser substituïdes per altres vehicles, amb l’autorització prèvia de
l’ens que els ha concedit, sempre que el vehicle substitut sigui més nou que el vehicle que es pretén
substituir.

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. Autoritzar el canvi de vehicle de la llicència dalt referenciada.

9. RECURS ADMINISTRATIU DE REPOSICIÓ CONTRA L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 8  DE  
JULIOL DE 2016,  PEL QUAL ES VA ACORDAR APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA  
CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA COBERTURA D'UNA PLAÇA DE MONITOR/A  
D'ESPORTS.  

Antecedents de fet:

1. La Junta de Govern Local, en data 8 de juliol de 2016, va acordar aprovar les bases específiques
reguladores de la convocatòria del procediment selectiu per a la cobertura, mitjançant el sistema de
concurs-oposició,  d'una  plaça  de  monitor/a  d'esports  de  l'Ajuntament  d'Ulldecona,  i  convocar  les
proves selectives per a la provisió de l'esmentada plaça.

2. L'anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria del procediment selectiu es va publicar en la
pàgina web municipal i en el BOPT de 26 de juliol de 2016, número 142.  Segons la disposició final de
les bases, contra l'acord d'aprovació d'aquestes bases, es podia interposar en el termini d'un mes
recurs de reposició potestatiu davant de la Junta de Govern Local, o directament recurs contenciós
administratiu davant del Tribunal Superior de justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos. En
ambdós casos el termini començaria a comptar a partir de l'endemà de la data de la publicació en el
BOPT.

3. En data 8 de setembre de 2016, l'advocat Landelino Culleré Lavilla, actuant en nom i representació
del Col·legi de llicenciats en educació física i ciències de l'activitat física i de l'esport de Catalunya (en
endavant  COPLEFC),  va  presentar  un recurs  de reposició  contra  l'acord  de la  Junta  de Govern
d'aprovació de les bases, al·legant que la titulació exigida per optar a la plaça de monitor d'esports no
era  l'adequada,  perquè  s'exigia  "tenir  el  títol  de  graduat  en  educació  secundària  obligatòria  o
equivalent", quan la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'Esport de Catalunya, de data 16
d'abril de 2008, exigeix com a condició per ser admès en el procés de selecció estar en possessió
de :

a) La llicenciatura en ciències de l'activitat física i de l'esport o el corresponent títol de grau.
b) El títol de tècnic o tècnica superior en animació d'activitats físiques i esportives.

4. Les proves del procediment de selecció es van realitzar el dia 21 de setembre de 2016 i el tribunal
qualificador va fer la pública la qualificació final de totes les persones aspirants al tauler d'anuncis de
la corporació i a la pàgina web de l'Ajuntament i la relació de persones per l'ordre de puntuació total
va ser elevada a la Presidenta de la Corporació, juntament amb la proposta de contractació laboral
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temporal de l'aspirant que va obtenir la millor puntuació.

5.  Per  Decret  d'Alcaldia,  de  data  28  de  setembre  de  2016,  s'ha  acordat  contractar  a  l'aspirant
proposat pel tribunal de selecció, el Sr. Marc César LLombart, que té el títol de tècnic superior en
animació d'activitats físiques i esportives.

Fonaments de dret

I. D'acord amb l'article 116 de la llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú "Los actos administrativos que pongan fin a la vía
administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los
hubiera  dictado  o  ser  impugnados  directamente  ante  el  orden  jurisdiccional  contencioso-
administrativo."

I d'acord amb l'article 117 de l'esmentada llei "El plazo para la interposición del recurso de reposición
será de un mes, si el acto fuera expreso."

L'anunci d'aprovació de les bases i  la convocatòria del  procediment selectiu es va publicar en la
pàgina web municipal i en el BOPT de 26 de juliol de 2016, número 142.  Segons la disposició final
de les bases, contra l'acord d'aprovació d'aquestes bases, es podia interposar en el termini d'un mes
recurs de reposició potestatiu davant de la Junta de Govern Local, o directament recurs contenciós
administratiu davant del Tribunal Superior de justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos. En
ambdós casos el termini començaria a comptar a partir de l'endemà de la data de la publicació en el
BOPT.

El recurs de reposició es va presentar en data 8 de setembre de 2016, per tant extemporàniament, ja
que el termini d'un mes finalitzava el 26 d'agost de 2016.

II. No obstant això, en ares de la legalitat es tindran en compte les al·legacions presentades a efectes
de modificar la relació de llocs de treball de l'Ajuntament i revisar la titulació exigida per accedir a les
places de monitor/a d'esports.

Donat que la titulació exigida a les bases era inferior a l'exigida per la llei i per tant, no era impeditiva
de  què  els  titulats  superiors  poguessin  presentar-se  a  la  convocatòria  i  poguéssin  participar  en
procediment de selecció, i que la persona que va obtenir la major puntuació i ha estat contractada per
l'Ajuntament té la titulació de tècnic superior en animació d'activitats físiques i esportives, no es veu la
necessitat de revisar d'ofici l'acte administratiu.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. No admetre a tràmit, per extemporani, el recurs presentat contra l'acord de la Junta de Govern Local
de 8 de juliol  de 2016, pel  qual es va acordar aprovar les bases específiques reguladores de la
convocatòria del procediment selectiu per a la cobertura d'una plaça de monitor/a d'esports.

II. Comunicar el present decret al recurrent.

III.  No obstant això, i  en ares de la legalitat es tindran en compte les al·legacions presentades a
efectes de modificar la relació de llocs de treball  de l'Ajuntament i  revisar  la titulació exigida per
accedir a les places de monitor/a d'esports de l'Ajuntament d'Ulldecona.
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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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