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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 13 DE GENER DE 2017  

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 tretze de gener de dos mil disset.

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. Concessions funeràries.

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

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 16 de desembre de 2016, per unanimitat dels
membres consistorials presents.
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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: ACT
Registre general: 3204 - 20/12/2016
Expedient: 2-33-16-102
Emplaçament: MAJOR, 3
Obra a realitzar: CANVIAR PORTA EXISTENT PER UNA DE CORREDERA DE 5,30 M X 

1,30 M

Nom: AJF
Registre general: 3214 - 21/12/2016
Expedient: 2-33-16-103
Emplaçament: MONTSERRAT ROIG, 12
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT I GARATGE
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: JAC
Registre general: 3233 - 23/12/2016
Expedient: 2-33-16-104
Emplaçament: PARE PALAU, 9
Obra a realitzar: REFORMA EDIFICI EXISTENT AMB ENDERROC INCLOS
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.
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Nom: AS
Registre general: 14 - 04/01/2017
Expedient: 2-33-17-1
Emplaçament: ALMOGAVERS, 5
Obra a realitzar: DISTRIBUCIO HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

LLICÈNCIA URBANÍSTICA  

Nom: MNRF
Registre general: 3205 - 20/12/2016
Expedient: 2-33-16-101
Emplaçament: POL. 54, PARC. 479
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Obra a realitzar: REPARACIÓ I AMPLIACIO DE CASETA EXISTENT DE 12 M2 FINS 
ELS 18 M2

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

Atès el contingut de l'informe tècnic de 12 de gener de 2017 i l'informe jurídic de 12 de gener de 2017
que declaren que no es compleixen els requisits mínims que fixen tant l'article 48 del Reglament de la
Llei d'Urbanisme, en relació a l'article 47.6a) del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, l'article 56 del Pla
Territorial Parcial de les Terres de l'Ebre, i l'article 6.6 del Pla Director Urbanístic de les construccions
agrícoles  tradicionals  de  les  Terres  de  l'Ebre,  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  MNRF  la  llicència  sol·licitada  per  executar  obres  consistents  en  REPARACIÓ  I
AMPLIACIO DE CASETA EXISTENT DE 12 M2 FINS ELS 18 M2, conforme al projecte presentat,
atès que no es compleixen els requisits mínims que fixen tant l'article 48 del Reglament de la Llei
d'Urbanisme, en relació a l'article 47.6a) del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, l'article 56 del Pla
Territorial Parcial de les Terres de l'Ebre, i l'article 6.6 del Pla Director Urbanístic de les construccions
agrícoles  tradicionals  de  les  Terres  de  l'Ebre,  que  és  que  la  finca  disposi  d’una  explotació
suficientment important que justifiqui la necessitat de la citada construcció. La construcció
que es sol·licita no tindria el caràcter d'accessori respecte de l'explotació ni seria proporcional
a la superfície, destinació i capacitat productiva de la mateixa.

3. LLICÈNCIES AMBIENTALS  

ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES. RÈGIM COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: RGC
Registre General: 3107 - 07/12/2016
Expedient: 2-37-16-11
Emplaçament: VICENT AUBA, 7, BAIXOS - DIPUTAT GONÇAL YVARS
Activitat: BAR
Aforament màxim: 50 PERSONES
Classificació de 
l’activitat: COMUNICACIÓ

ACTIVITAT RECREATIVA
RESTAURACIÓ

Antecedents:

1. En data 07/12/2016 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació d'inici de l'activitat de BAR al
carrer VICENT AUBA, 7, BAIXOS - DIPUTAT GONÇAL YVARS, acompanyada de la documentació
exigida per la normativa vigent, per part del Sr. RGC. 
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2. 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.

3. 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.

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 07/12/2016 el Sr. RGC
exerceix l'activitat de BAR al carrer VICENT AUBA, 7, BAIXOS - DIPUTAT GONÇAL YVARS, salvat
el dret de propietat i sense perjudici de tercers, condicionada al compliment dels valors límit d'emissió
i les mesures preventives marcades en la documentació aportada.

2. Informar a l'interessat que l'establiment ha de disposar de les plaques o rètols normalitzats que
s'especifiquen a l'article 72 del Decret 112/2010. Aquests rètols almenys han d'estar en la llengua
catalana, segons la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

3.  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.
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. Caldrà donar compliment a allò que disposa l'art. 53.3 sobre limitacions d'accés per a les persones
menors d'edat, quan a la prohibició de venda i subministrament de begudes alcohòliques i productes
del  tabac  als  menors  de  18  anys,  i  disposar  dels  rètols  que  informen  sobre  cadascuna  de  les
prohibicions, segons s'estableixen a la legislació vigent.

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

ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES. RÈGIM COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: LB
Registre General: 3181 - 16/12/2016
Expedient: 2-37-16-13
Emplaçament: GUIFRE, 4, BAIXOS
Activitat: BAR AMB TERRASSA
Aforament total 
activitat: 22 PERSONES
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Aforament terrassa: SENSE VALORACIÓ PER SER DESCOBERTA
Superfície màx. 
terrassa: (2,90 m x 1,75 m) + (8,00 m x 1,75 m)
Classificació de 
l’activitat: COMUNICACIÓ

ACTIVITAT RECREATIVA
RESTAURACIÓ

Antecedents:

1. En data 16/12/2016 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació d'inici de l'activitat de BAR
AMB TERRASSA al carrer GUIFRE, 4, BAIXOS, acompanyada de la documentació exigida per la
normativa vigent, per part del Sr. LB. 

2. 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.

3. 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.
L'horari  d'obertura  i  tancament  de  la  terrassa  serà  el  que  s'indica  a  l'Ordenança  reguladora  de
l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses, vetlladors i instal·lacions similars.

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1.  Donar-se  per  assabentada  aquesta  Junta  que  amb efectes  des  del  dia  16/12/2016 el  Sr.  LB
exerceix l'activitat de BAR AMB TERRASSA al carrer GUIFRE, 4, BAIXOS, salvat el dret de propietat i
sense  perjudici  de  tercers,  condicionada  al  compliment  dels  valors  límit  d'emissió  i  les  mesures
preventives marcades en la documentació aportada.

2. Informar a l'interessat que l'establiment ha de disposar de les plaques o rètols normalitzats que
s'especifiquen a l'article 72 del Decret 112/2010. Aquests rètols almenys han d'estar en la llengua
catalana, segons la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

3.  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.
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.

Expedient: 1-3-17-1 Pàg. 6/19



Junta Govern Local
any 2017

4. Informar a l'interessat que l'establiment ha de disposar de les plaques o rètols normalitzats que
s'especifiquen a l'article 72 del Decret 112/2010. Aquests rètols almenys han d'estar en la llengua
catalana, segons la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
Caldrà donar compliment a allò que disposa l'art. 53.3 sobre limitacions d'accés per a les persones
menors d'edat, quan a la prohibició de venda i subministrament de begudes alcohòliques i productes
del  tabac  als  menors  de  18  anys,  i  disposar  dels  rètols  que  informen  sobre  cadascuna  de  les
prohibicions, segons s'estableixen a la legislació vigent.

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

6.  Informar  l’interessat  que  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.

COMUNICACIÓ TINENÇA ANIMALS  

Sol·licitant: ROB
Registre General: 3179 - 16/12/2016
Expedient: 2-37-16-15
Emplaçament: PL 18, PC 45, 88 - PL 54, PC 495 - PL 57, PC. 82 - PL 29, PC 86 - PL 53,

PC 238
Objecte: INCREMENTAR LES CAIXES D'ARNES FINS LES 160 EN CADASCUNA

DE LES PARCEL·LES, FENT UN TOTAL DE 960 ARNES

Antecedents:

1. En data 16/12/2016 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació per INCREMENTAR LES
CAIXES D'ARNES FINS LES 160 EN CADASCUNA DE LES PARCEL·LES, FENT UN TOTAL DE
960 ARNES al  PL 18, PC 45, 88 - PL 54, PC 495 - PL 57, PC. 82 - PL 29, PC 86 - PL 53, PC 238, per
part del Sr. ROB. 

2. Els tècnics municipals han informat favorablement.

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 16/12/2016 el Sr. ROB
comunica  INCREMENTAR  LES  CAIXES  D'ARNES  FINS  LES  160  EN  CADASCUNA  DE  LES
PARCEL·LES, FENT UN TOTAL DE 960 ARNES al PL 18, PC 45, 88 - PL 54, PC 495 - PL 57, PC.
82  -  PL  29,  PC  86  -  PL  53,  PC  238,  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.

LPCAA.

Sol·licitant: ESQ
Registre General: 1412 – 21/05/2015
Expedient: 2-37-07-41 A
Emplaçament: POL. 81, PARC. 76
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Activitat: AMPLIACIO  EXPLOTACIO  20.000  POLLASTRES  I  500  PORCS
D'ENGREIX FINS A 25.000 POLLASTRES I 500 PORCS D'ENGREIX

Classificació de l’activitat
actual (segons L3/98):ANNEX II.1 – LLICÈNCIA AMBIENTAL

Grup:11. ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERES
Subgrup:  1.k.  PLACES  D'AUS  DE  CORRAL  I  ALTRES  ESPÈCIES
D'ANIMALS, INCLOSES PORCINA I/O BOVINA, LA SUMA DE LES QUALS
SIGUI > 25 URP I < 500 URP

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

Grup:11. ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERES
Subgrup: 1.k. INSTAL·LACIONS RAMADERES DESTINADES A LA CRIA
INTENSIVA DE PLACES D'AVIAM I  ALTRES ESPÈCIES ANIMALS,  LA
SUMA DE LES QUALS SIGUI < 500 URP I > 1 URP.

Antecedents:

1. En data 14/05/2010 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament va atorgar llicència ambiental per una
explotació de 20.000 pollastres d'engreix i 500 porcs d'engreix al polígon 81, parcel·la 76 del terme
municipal d'Ulldecona, sent el seu titular el Sr. ESQ. Aquesta llicència es trobava sotmesa al règim de
la Llei 3/98, classificada com Annex II.1 (actualment derogada). Aquesta llicència va ser atorgada
condicionada a la realització d'un control específic en el termini de 6 mesos i a controls periòdics cada
4 anys. No s'ha acreditat tenir l'acta favorable del darrer control, la qual cosa d'acord amb l'article 82
de la Llei 20/2009 està tipificat com a infracció greu. Es manté la classificació amb la qual va ser
atorgada, fins que no es produeixi un canvi substancial a la llicència.

2. En data 21/05/2015 i RGE núm. 1412, s'ha sol·licitat un canvi a la llicència existent, consistent en
l'ampliació  d'una  explotació  avícola  fins  als  25.000  pollastres  d'engreix,  mantenint  els  500  porcs
d'engreix.

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

4. En data 16/07/2015 es va realitzar una proposta de resolució en la qual es denegava el canvi
proposat,  d'acord  amb  l'informe  del  SAM de  la  Diputació  de  Tarragona,  sent  el  sentit  d'aquest
desfavorable al canvi proposat (exp. SAM:8004330008-2015-0005896). En data 15/09/2015, amb el
RGE 2474 es va aportar  nova documentació  per  tal  de subsanar les deficiències detectades en
l'informe desfavorable del SAM.

5. En data 22/10/2015 s'ha rebut un nou informe que han realitzat els serveis tècnics del SAM de la
Diputació  de  Tarragona  (informe  tècnic  preceptiu  en  la  tramitació  de  l'expedient),  sent  el  sentit
d'aquest  desfavorable  al  canvi  proposat  (exp.  SAM:8004330008-2015-0009119),  pels  següents
motius:

• El PGDR actual  vigent  presenta mesures correctores pendents de ser  verificades amb el
control establert a la llicència ambiental. El titular de l'explotació ramadera, per a formalitzar
un augment de capacitat  de bestiar no superior a 1.500 Kg N o al 50% de N, haurà de
presentar l'acta favorable del control específic, emesa per una entitat ambiental de control, la
qual verificarà el compliment de les condicions a què estava subjecte el PGDR. 
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6. En data 29/10/2015 es va realitzar una nova proposta de resolució en la qual es denegava el canvi
proposat,  d'acord  amb  l'informe  del  SAM de  la  Diputació  de  Tarragona,  sent  el  sentit  d'aquest
desfavorable al canvi proposat (exp. SAM:8004330008-2015-0009119). En data 18/11/2015, amb el
RGE 3142 es va presentar un escrit de sol·licitud de pròrroga o llicència provisional a la proposta de
resolució de data 29/10/2015.

7. 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. Desestima les al·legacions presentades en data 18/11/2015, amb el RGE número 3142, atès que el
fet  de  denegar  el  canvi  proposat  no  impedeix  al  titular,  que  en  el  moment  de  corregir  tots  els
problemes actuals que té l'explotació, pugui tornar a sol·licitar aquest canvi, no sent necessari per tant
donar cap pròrroga. La llicència provisional no està contemplada per la Llei 20/2009, per tant, no és
ajustada a dret la seva petició.

2. Denegar el canvi proposat en data 21/05/2015 i RGE núm. 1412, per part del Sr. ESQ,  per no
ajustar-se als preceptes de la Llei  20/2009, de 4  de desembre,  de prevenció  i  control  ambiental
d’activitats, en els següents punts:

• El PGDR actual  vigent  presenta mesures correctores pendents de ser verificades amb el
control establert a la llicència ambiental. El titular de l'explotació ramadera, per a formalitzar
un augment de capacitat  de bestiar no superior a 1.500 Kg N o al 50% de N, haurà de
presentar l'acta favorable del control específic, emesa per una entitat ambiental de control, la
qual verificarà el compliment de les condicions a què estava subjecte el PGDR. 

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

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

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT. COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: LCV
Registre General: 3180 - 16/12/2016
Expedient: 2-37-16-14
Emplaçament: POL. 36, PARC. 30 (PARTIDA EL PUIG GARRET)
Activitat: HABITATGE D'US TURISTIC
Classificació de 
l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

Antecedents:
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1.  En  data  16/12/2016  va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
HABITATGE D'US TURISTIC al POL. 36, PARC. 30 (PARTIDA EL PUIG GARRET), acompanyada de
la documentació exigida per la normativa vigent, per part de la raó social LCV. 

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

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. No acceptar la comunicació referent a l'activitat d'HABITATGE D'US TURISTIC, que ha fet el Sr.
LCV, per no ajustar-se a l'art. 47.8.bis de Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text Refós de
la llei d'urbanisme, donat que l'habitatge no es troba legalment implantat.

2. Notificar a la persona interessada que no podrà exercir l'activitat que proposa. En aplicació de
l’article  68.6  del  Decret  159/2012,  de  20  de  novembre,  d'establiments  d'allotjament  turístic  i
d'habitatge d'ús turístic, no és possible la destinació d'un habitatge a ús turístic si està prohibit per
l'ordenació d'usos del sector on es troba.

LPCAA. RÈGIM LLICÈNCIA. CANVI TITULAR.  

Sol·licitant: DAM
Anterior titular: ABONOS NATURALES ARNAU, SCP
Registre general: 3246 – 27/12/2016
Expedient: 2-37-03-1 A
Emplaçament: POL. 60, PARC. 170, 205
Activitat: GESTOR DE RESIDUS SOLIDS (GALLINASSA)
Classificació
LL3/98: ANNEX II.1 – LLICÈNCIA  AMBIENTAL. CODI 10.8
Classificació
LL11/2009: ANNEX II – LLICÈNCIA  AMBIENTAL

CODI 10.8. INSTAL·LACIONS PER A L’EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS
NO PERILLOSOS

Antecedents.

1.  En  data  13/11/2003  la  Comissió  de  Govern  de  l'Ajuntament  d'Ulldecona  va  atorgar  llicència
d'activitat  per  exercir  una activitat  de GESTOR DE RESIDUS SOLIDS (GALLINASSA) a  la  finca
situada  al  POL.  60,  PARC.  170,  205  d'Ulldecona,  sent  el  seu  titular  la  raó  social  ABONOS
NATURALES ARNAU, SCP. 

2. En data 27/12/2016, amb el RGE núm. 3246, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per
tal que el Sr. DAM 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.
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2. Vista la sol·licitud formulada per DAM, per procedir al canvi de titularitat de la llicència d'activitat de
GESTOR DE RESIDUS SOLIDS (GALLINASSA). 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. DAM.

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

3.  Segons  l'acord  de  la  Comissió  de  Govern  de  data  13/11/2003,  aquesta  activitat  estava
condicionada a:

Aigües residuals.
No s’autoritza cap abocament.
L’atorgament de l’autorització ambiental no deixa exempt el seu titular de sol·licitar altres
permisos i/o autoritzacions que legalment correspongui.
El període de revisió d’aquesta autorització és de 8 anys, d’acord amb l’article 67.1 del
Reglament  General  de  desenvolupament  de  la  Llei  3/1998,  de  27  de  febrer.  Si  fora
necessari, i atenent a aspectes mediambientals respecte al vector d’aigües es procedirà a
proposar la revisió a l’Òrgan Ambiental competent de l’autorització i/o llicència  ambiental
d’acord amb allò expressat a l’article 67.2.
L’interessat resta sotmès al pagament del tribut sobre l’aigua en els termes de la Llei
19/1991 i posteriorment per la Llei 6/1999 de 12 de juliol.
D’acord amb el que estableix l’article 98 del Reglament general de desplegament de la
Llei  3/1998,  de  27  de febrer,  l’Agència  Catalana  de l’Aigua  procedirà  a  la  tramitació
d’expedient sancionador si es produeix infracció que incompleixi  la normativa sectorial
vigent.

Residus.   
L’acceptació i recepció dels residus a recepcionar, i la gestió dels residus generats per
l’activitat  s’haurà d’ajustar  a les prescripcions establertes en el  Decret  93/1999,  de 6
d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
L’activitat consisteix en l’emmagatzematge de gallinassa, amb una capacitat màxima de
recepció anual de 700 tones.
L'emmagatzematge  dels  residus  a  recepcionar  i  dels  residus  generats  es  realitzarà
exclusivament en les zones especialment habilitades segons el projecte presentat.
La capacitat d’emmagatzematge de gallinassa no podrà superar les 100 tones.
S’haurà de mantenir en tot moment netes les zones pròximes a la planta. 
D’acord amb l’article 12.2 de la Llei 10/98, de residus, cadascun dels residus valoritzables
s’haurà  de  classificar  i  emmagatzemar  diferenciadorament,  evitant  tota  mescla  que
dificulti la gestió posterior.
Pel que fa a les obligacions com a gestor de residus, d’acord amb l’article 18 de la Llei
6/93, de 15 de juliol, reguladora dels residus i l’article 7 del Decret 115/94, de 6 d’abril,
regulador del registre general de gestors de residus de Catalunya:
ABONOS NATURALES ARNAU, SCP, elaborarà un llibre de registre, en el qual s'indicarà
l'evolució i incidències en el temps de l'explotació, el productor o origen, i la quantitat dels
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residus recuperats a la planta, així com els residus no aprofitables o produïts en les seves
instal·lacions especificant tipus, quantitat, i destinació.
Mensualment s'haurà de trametre a la Junta de Residus un resum de les entrades de
residus d'acord amb el format que s’indiqui.
ABONOS  NATURALES  ARNAU,  SCP,  haurà  d'acreditar  una  assegurança  de
responsabilitat civil que inclogui la protecció per danys accidentals al medi ambient, per
un import mínim de cent setanta-cinc mil (175.000) euros.
Anualment s'haurà de presentar a la Junta de Residus el rebut corresponent al pagament
de la pòlissa de responsabilitat civil.
ABONOS NATURALES ARNAU, SCP haurà de comunicar a la Junta de Residus el nom
de la companyia asseguradora i el número de la pòlissa.
Als  efectes  de  garantir  el  compliment  de  les  obligacions  adquirides  en  relació  al
desenvolupament de l'activitat haurà de fer-se efectiva una fiança per import de vint-i-
quatre mil sis-cents seixanta-vuit euros (24.668 €) a favor de la Junta de Residus.
La fiança constituïda s'actualitzarà periòdicament d'acord amb l'índex de preus al consum
de l'Institut Nacional d'Estadística, previ requeriment de la Junta de Residus.
La  devolució  de  la  fiança  requerirà,  primer,  una  declaració  prèvia  del  titular  de
l’autorització, conforme renuncia a seguir exercint la seva activitat de gestió de residus, i
segon, l’emissió d’un dictamen d’una entitat col·laboradora de l’Administració en el qual
es certifiqui el sanejament de la instal·lació i zona de treball.
ABONOS NATURALES ARNAU, SCP haurà de nomenar una persona encarregada de
l’activitat de gestió de residus, i comunicar a la Junta de Residus el seu nom. 

Protecció de la salut.
El destí final de les aigües residuals no haurà d’afectar cap captació d’aigua superficial o
subterrània que pugui anar destinada al consum humà.

INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE GESTORS DE RESIDUS.
La Junta de Residus efectuarà la inscripció al Registre General de Gestors de Residus de
Catalunya quan s’acrediti la comprovació satisfactòria de l’execució del projecte i de les
condicions i obligacions indicades anteriorment per part d’una Entitat Col·laboradora de
l’Administració.
Prèviament  a  la  inscripció  al  Registre  General  de  Gestors  de  Residus,  ABONOS
NATURALES  ARNAU,  SCP,  podrà  recepcionar  el  residus  necessaris  per  ajustar  les
instal·lacions i verificar el seu correcte funcionament, amb les següents condicions:
Acreditació  davant  de  la  Junta  de  Residus  del  compliment  de  les  condicions
administratives com a gestor de residus, corresponent als apartats 7, 8, 9 i 10 d’aquest
informe.
La quantitat màxima de residus a recepcionar durant aquest període serà de 350 tones.
El termini màxim serà de 6 mesos, a comptar de la data d’emissió de la certificació del
tècnic director de l’execució del projecte.
Durant el període, en la documentació de control (FA, FS,...), s’anotarà en l’apartat de
codi de gestor, ‘PROVA’.
Càlcul de la fiança corresponent al projecte d’emmagatzematge de gallinassa, promogut
per l’empresa ABONOS NATURALES ARNAU, SCP

Fiança mínima: 21.000 €
Per capacitat d’emmagatzematge: 131 m3 (2/3 de 196) de lixiviats a 28 € /m3 = 3.668 €
Total = 24.668 €

Altres mesures
Caldrà  instal·lar  una  tanca  perimetral  al  voltant  de  les  instal·lacions,  seguint  la  línia
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d’arbustos (setos) que s’indica en el plànol número 6 del projecte, per tal d’aïllar-la de
l’exterior  i  impedir  l’entrada d’animals i  persones.  En el  moment  del  control  inicial  es
comprovarà que s’ha instal·lat.

- L’establiment o part de l’establiment a que fa referència la sol·licitud presentada no
podrà  entrar  en  funcionament  fins  que  disposi  de  la  preceptiva  llicència  ambiental
atorgada pel municipi i fins que s’hagi efectuat el control inicial de caràcter mediambiental
que es detalla en l’apartat de control, tal com es recull en l’article 85 del Decret 136/1999,
de  18  de  maig,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  general  de  desplegament  de  la  Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració general.

- Caldrà  revisar  la  llicència  ambiental  atorgada  a  l’establiment  en  els  aspectes
mediambientals,  en  el  termini  de  8  anys,  llevat  que  es  produeixin  abans  canvis
substancials en el mateix que obliguin a la tramitació anticipada recollits en l’article 67 del
Decret 136/1999.

Informar l’interessat que atenent a la seva classificació a l’annex II.1 del Decret 136/1999, de
18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament, de la llei 3/1998, de 27
de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, l’establiment haurà de:

- Control  Inicial.  Donat  que  l’activitat  està  classificada  dins  l’Annex II.1,  s’haurà  de
sotmetre a un control inicial de caràcter mediambiental en el moment de la seva posada
en funcionament, d’acord amb l’article 79 del Decret 136/1999, de 18 de maig. Aquest
control  inicial  haurà  de  garantir  l’adequació  de  les  instal·lacions  i  de  l’activitat  als
requeriments  legals  aplicables;  als  requeriments  de  la  resolució  d’autorització  de  la
Direcció  General  d’Energia  i  Mines  del  Dept.  Indústria,  Comerç  i  Turisme;  i,
específicament, als fixats en la llicència ambiental.

- Certificat d’adequació. Abans de la posada en marxa de les instal·lacions, s’haurà de
presentar a l’Ajuntament d’Ulldecona, un certificat del  tècnic director de l’execució del
projecte  on  es  faci   constar  l’adequació  de  les  instal·lacions  a  la  llicència  atorgada.
L’Ajuntament farà arribar a aquesta OGAU una còpia del certificat esmentat.

- Controls  periòdics.  Així  mateix,  l’activitat  resta  sotmesa  a  controls  posteriors
mediambientals de caràcter periòdic cada quatre anys, que garanteixi la seva adequació
permanent als punts assenyalats com a condicionants de la llicència.
Els  control  hauran  de  ser  realitzats  o  verificats  per  una  entitat  col·laboradora  de
l’Administració degudament acreditada.
Amb anterioritat a la seva actuació, l’entitat que verifiqui o realitzi el control ho haurà de
notificar a aquesta OGAU als efectes de comunicació oportuns.

- Revisió de la llicència. Caldrà revisar la llicència ambiental atorgada, en els aspectes
mediambientals,  en  el  termini  de  vuit  ans,  llevat  que  es  produeixin  abans  canvis
substancials en la mateixa que obliguin a la tramitació d’una nova llicència o que s’incorri
en algun dels supòsits de revisió de l’article 67 del Decret 136/1999.

4. Informar al titular que l'activitat de GESTOR DE RESIDUS SOLIDS (GALLINASSA), que d'acord
amb la Circular de 17 de març de 2014 sobre la interpretació del règim aplicable de controls periòdics
d'acord amb les diverses modificacions de la Llei 20/2009, previstes a la Llei 9/2011 i la Llei 5/2012,
una activitat classificada com Annex II queda sotmesa al règim de controls periòdics cada 6 anys que
estableix la Llei 20/2009. En data 10/06/2010 es va realitzar l’últim control periòdic favorable, per tant,
abans del 10/06/2016 s’havia de realitzar el pròxim control periòdic de l’activitat.
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6.  Comunicar  aquest  acord al  Sr.  DAM com a nou  titular  i  com a representant  de la  raó  social
ABONOS NATURALES ARNAU, SCP.

OBERTURA ESTABLIMENTS. COMUNICACIÓ PRÈVIA. CANVI TITULAR  

Sol·licitant: MTAS
Anterior titular: GRC
Registre general: 3262 - 29/12/2016
Expedient: 2-37-03-19 A
Emplaçament: PARE PALAU, 7
Activitat: VENDA  AL  DETALL  DE  PRODUCTES  CONGELATS,  ALIMENTS  I

BEGUDES

Antecedents.

1. En data 7/08/2003 la Comissió de Govern de l'Ajuntament d'Ulldecona va atorgar llicència d'activitat
per  exercir  una  activitat  de  VENDA  AL  DETALL  DE  PRODUCTES  CONGELATS,  ALIMENTS  I
BEGUDES a l'immoble situat al PARE PALAU, 7 d'Ulldecona, sent el seu titular GRC.

2. En data 29/12/2016, amb el RGE núm. 3262, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per
tal que la Sra. <NOM> 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, derogant-se la Llei 3/1998.

2.  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 de Catalunya i d'impuls de
l'activitat econòmica.

D'acord  amb la  nova  reglamentació,  aquesta  activitat  de  VENDA AL DETALL DE PRODUCTES
CONGELATS, ALIMENTS I BEGUDES, es classifica com una activitat econòmica de baix risc, i per
tant resta subjecta al règim de comunicació prèvia d'acord amb l'art. 13.1.b) de la Llei 16/2015.

3. Vista la sol·licitud formulada per MTAS, per procedir al canvi de titularitat de la llicència d'activitat
de  VENDA  AL  DETALL  DE  PRODUCTES  CONGELATS,  ALIMENTS  I  BEGUDES.  Atès  que  la
sol·licitud gaudeix de tots els requisits per procedir al canvi de titularitat de conformitat amb l'art. 14 de
la Llei 16/2015 i 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.

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 la Sra.
MTAS.

2.  Informar  a  l'interessat  que  aquest  canvi  de titularitat  de  la  llicència  s'atorga  salvat  el  dret  de
propietat i sense perjudici de tercer. 
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3. Comunicar aquest acord a la Sra. GRC com a anterior titular i a MTAS com a nou titular.

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.

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

Sol·licitant: AMV
Anterior titular: VB
Registre general: 65 – 11/01/2017
Expedient: 2-37-12-30 A
Activitat: BAR CAFETERIA
Emplaçament: MAJOR, 123
Aforament màxim total: 43 PERSONES
Classificació de l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

ACTIVITAT RECREATIVA
RESTAURACIÓ
BAR

Objecte: CANVI DE TITULARITAT

Antecedents.

1. En data 12/11/2012 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Ulldecona va autoritzar l'obertura
d'un bar a l'edifici situat al carrer Major núm. 123 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 11/01/2017, amb el RGE núm. 65, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per tal
que la Sra. AMV figuri com a nou titular, amb el consentiment de l'anterior titular de la llicència, el Sr.
VB.

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.
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3. 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 la Sra.
AMV.

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  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 12/11/2012, per tant, el control s’hauria d’haver realitzat abans del 12/11/2016.
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. CONCESSIONS FUNERÀRIES  

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.
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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:

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: TBG
Expedient: 1-13-16-2 (38)
Anterior Titular: CUM
Nínxol: 27-A; Ulldecona

Nou titular: TBG
Expedient: 1-13-16-2 (39)
Anterior Titular: CUM
Nínxol: 25-A; Ulldecona

Nou titular: JAB
Expedient: 1-13-16-2 (40)
Anterior Titular: MPCR
Nínxol: 529-B; Ulldecona

Nou titular: JAB
Expedient: 1-13-16-2 (41)
Anterior Titular: MPCR
Nínxol: 530-B; Ulldecona

Nou titular: JAB
Expedient: 1-13-16-2 (42)
Anterior Titular: MPCR
Nínxol: 531-B; Ulldecona

Nou titular: JAB
Expedient: 1-13-16-2 (43)
Anterior Titular: MPCR
Nínxol: 509-B; Ulldecona

Nou titular: JAB
Expedient: 1-13-16-2 (44)
Anterior Titular: MPCR
Nínxol: 58-A; Ulldecona

Nou titular: AVC
Expedient: 1-13-16-2 (45)
Anterior Titular: EVB
Nínxol: 851-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.
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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.

5. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC: GUALS  

ATORGAMENT DE LLICÈNCIA  

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

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

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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

Sol·licitant: MCAE
Emplaçament: C/ Galicia, 8
Expedient: 1-13-16-5 (6)
Metres lineals: 3
Observacions: No precisa pintar la vorera del davant

Sol·licitant: BPF
Emplaçament: C/ del Sol, 3
Expedient: 1-13-17-5 (1)
Metres lineals: 3
Observacions: No precisa pintar la vorera del davant

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

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

3. Informar l'interessat que està obligat a deixar lliure el bé ocupat un cop conclogui l'ocupació, ja sigui
per la revocació o baixa de la llicència, amb l'obligació de complir amb les condicions que preveu
l'article 17 de l'ordenança municipal reguladora dels guals per entrada i sortida de vehicles al terme
municipal d'Ulldecona. I que està obligat a restaurar els danys que causi el bé i a respondre dels
mateixos danys, en els termes que estableix l'art. 175 RPC.
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4.  La  llicència  de  gual  comporta  automàticament  la  llicència  d'obres  en  els  casos  en  que  sigui
necessària l'adequació o senyalització del gual corresponent, d'acord amb les oportunes indicacions
tècniques referents als elements urbans a emprar.

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

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

Sol·licitant: TGS
Emplaçament: c/ Murada de Dalt, 15

En data 28 de desembre de 2016, amb registre general d'entrada número 3248, s'ha sol·licitat canvi
de titularitat de la llicència de gual amb número 501, corresponent al c/ Murada de Dalt, 15, per tal
que el Sr. TGS figuri com a nou titular.

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. TGS.

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. JMR com a anterior titular i al Sr. TGS, com a nou titular.

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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