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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 10 DE MARÇ 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 deu de març 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. Llicències d’ocupació de la via pública. 

5. Concessions funeràries.

6. 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  10 de febrer de 2017,  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: AGRICULTURA I RAMADERIA FERRERES PEREZ, SL
Registre general: 47 - 10/01/2017
Expedient: 2-33-17-2
Emplaçament: POL. 84, PARC. 61, 62, 63, 64, 65, 80
Obra a realitzar: AMPLIACIO DE BASSES DE PURINS EXISTENTS EN 220 M2 DE MUR
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: JRE
Registre general: 188 - 19/01/2017
Expedient: 2-33-17-6
Emplaçament: REIAL, 62 - LES VENTALLES
Obra a realitzar: PROJECTE LEGALITZACIO OBRES

Nom: MCO
Registre general: 228 - 26/01/2017
Expedient: 2-33-17-7
Emplaçament: REIAL, 51-53 - LES VENTALLES
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE PISCINA I ALTRES FEINES VARIES
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: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.
Registre general: 281 - 02/02/2017
Expedient: 2-33-17-9
Emplaçament: CTRA. DE GODALL
Obra a realitzar: DESPLAÇAMENT  LINIA  AERIA  BT  I  RETIRADA  POSTE.  REF.  Sol.

84WIGA-BT
Observacions: Condicionada  a  la  restitució  dels  paviments  a  l’estat  original  anterior  a

l’execució  de  les  obres  i,  al  compliment  de  l'ordenança  municipal
d'instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la
via pública.
Abans d'iniciar les obres s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el
dia d'inici de les obres i el nom i telèfon de la persona responsable de les
mateixes, per correu electrònic (stecnics@ulldecona.cat) o fax (977720622,
a l'atenció dels serveis tècnics), amb una antelació mínima de 48 hores al
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: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA
Registre general: 332 - 09/02/2017
Expedient: 2-33-17-11
Emplaçament: VIA AUGUSTA, 13
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO RAMAL I CONNEXIO ABONAT A XARXA GAS NATURAL -

REF. 170054TRC SH
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
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: BUILDINGCENTER, SAU
Registre general: 418 - 15/02/2017
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Expedient: 2-33-17-13
Emplaçament: SANTS MARTIRS, 13, PB
Obra a realitzar: OBRES MENORS PER ADEQUAR INTERIORMENT UN HABITATGE
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: CFC
Registre general: 454 - 20/02/2017
Expedient: 2-33-17-14
Emplaçament: MAJOR, 12 - ELS VALENTINS
Obra a realitzar: SUBSTITUIR 62 M2 DE COBERTA DE TEULES PER PANELL SANDWICH

IMITACIO TEULA
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: FRC
Registre general: 459 - 20/02/2017
Expedient: 2-33-17-15
Emplaçament: ARIBAU, 25
Obra a realitzar: FER UN VESTIDOR A L'INTERIOR D'UNA HABITACIÓ
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:
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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.

DECLARACIÓ DE CADUCITAT  

Nom: PROFIREFORM, S.L.
Registre general: 2955 – 21/11/2016
Expedient: 2-33-06-226
Emplaçament: FORCADELL, 12
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO D'UN EDIFICI PLURIFAMILAR DE 2 HABITATGES I 1 

GARATGE

En data 16/11/2006, es va atorgar a la raó social PROFIREFORM, S.L. llicència urbanística per a
CONSTRUCCIO D'UN EDIFICI PLURIFAMILAR DE 2 HABITATGES I 2 GARATGES, la qual va ser
modificada en acord de data 14/03/2008.

En data 21/11/2016 s’ha comunicat que l’arquitecte director de l’obra, el Sr. Xavier Alvarez Pasqual
renúncia a l’obra, indicant l’estat en què es troba l’obra actualment.

La llicència es va atorgar en data 16/11/2006, indicant que el termini per al seu acabament era de 3
anys d’acord amb el que disposa la normativa d’urbanisme. De conformitat amb l'art. 189 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la llei d’urbanisme (en endavant TRLU)
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.

Atès que segons l’article 189.5 del TRLU, un cop caducada la llicència urbanística, l’òrgan municipal
competent ho ha de declarar i ha d’acordar l’arxivament de les actuacions, d’ofici o a instància de
terceres persones i amb l’audiència prèvia de la persona titular.  

Donat que s’ha superat amb escreix el termini. 

Per tot l’exposat, i d’acord amb l’article 189 del text refós de la llei d’urbanisme i 95 de la llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, correspon també
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a l’Ajuntament  declarar  la caducitat  de l’expedient  i  arxivar  les actuacions prèvia  audiència  de la
persona titular de la llicència.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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

2. Comunicar-ho a l’interessat.

APROVACIÓ PRÈVIA DE PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA D’INTERÈS PÚBLIC EN SÒL NO URBANITZABLE  

Nom: MARBRES SENIA, S.A. 
Registre general: 1756 - 07/08/2014
Expedient: 2-33-14-45
Emplaçament: POL. 53, PARC. 176
Actuació específica: CONSTRUCCIO DE CAMI

Vista la sol·licitud de llicència dalt referenciada, per realitzar la CONSTRUCCIO DE CAMI, segons el
projecte presentat i la documentació acompanyada.

Atès que l’article 48.2 del Decret legislatiu 1/2010, que aprova el text refós de la llei d’urbanisme
estableix que els projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable han de
ser aprovats prèviament per l’ajuntament i definitivament per la Comissió territorial d’urbanisme.

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:

I.  Aprovar  amb caràcter  previ  el  projecte de CONSTRUCCIO DE CAMI per part  de la raó social
MARBRES SENIA, S.A.

II. Trametre aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per a la seva
aprovació definitiva.

APROVACIÓ PRÈVIA DE PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA D’INTERÈS PÚBLIC EN SÒL NO URBANITZABLE  

Nom: MARBRES CASTELL, S.A. 
Registre general: 2718 - 02/11/2016
Expedient: 2-33-16-86
Emplaçament: POL. 53, PARC. 94
Actuació específica: MOVIMENT DE TERRES I CONSTRUCCIÓ DE CAMI

Vista  la  sol·licitud  de  llicència  dalt  referenciada,  per  realitzar  un  MOVIMENT  DE  TERRES  I
CONSTRUCCIÓ DE CAMI, segons el projecte presentat i la documentació acompanyada.
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Atès que l’article 48.2 del Decret legislatiu 1/2010, que aprova el text refós de la llei d’urbanisme
estableix que els projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable han de
ser aprovats prèviament per l’ajuntament i definitivament per la Comissió territorial d’urbanisme.

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:

I. Aprovar amb caràcter previ el projecte del MOVIMENT DE TERRES I CONSTRUCCIÓ DE CAMI
sol·licitat per la raó social MARBRES CASTELL, S.A.

II. Trametre aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per a la seva
aprovació definitiva.

3. LLICÈNCIES AMBIENTALS  

ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES. RÈGIM COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: MELENDO COTURA, MARC
Registre General: 475 - 23/02/2017
Expedient: 2-37-17-7
Emplaçament: PLAÇA CATALUNYA, 13, BAIXOS
Activitat: BAR (GRANJA CAFETERIA) AMB TERRASSA DESCOBERTA
Aforament total 
activitat: 50 PERSONES
Aforament terrassa: SENSE VALORACIÓ PER SER DESCOBERTA
Superfície màx. 
Terrassa: 8,40 m² (4,20 m x 2,00 m)
Classificació de 
l’activitat: COMUNICACIÓ

ACTIVITAT RECREATIVA
RESTAURACIÓ

Antecedents:

1. En data 23/02/2017 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació d'inici de l'activitat de BAR
(GRANJA CAFETERIA) AMB TERRASSA DESCOBERTA a la PLAÇA CATALUNYA, 13, BAIXOS,
acompanyada  de  la  documentació  exigida  per  la  normativa  vigent,  per  part  del  Sr.  MELENDO
COTURA, MARC. 

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.
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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  23/02/2017  el  Sr.
MELENDO COTURA, MARC exerceix l'activitat de BAR (GRANJA CAFETERIA) AMB TERRASSA
DESCOBERTA a la PLAÇA CATALUNYA, 13, 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.

4. Informar a l'interessat que caldrà complir 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.

OBERTURA ESTABLIMENTS. DECLARACIÓ RESPONSABLE. ASSABENTAT.  

Sol·licitant: PUIG ROBLES, ANA MARIA
Registre General: 526 - 01/03/2017
Expedient: 2-37-17-8
Emplaçament: PLAÇA SALES I FERRE, 4
Activitat: VENDA DE TE, INFUSIONS I COMPLEMENTS
Classificació de 
l’activitat: DECLARACIÓ RESPONSABLE

Antecedents:

Expedient: 1-3-17-3 Pàg. 8/15



Junta Govern Local
any 2017

1. En data 01/03/2017 va entrar en aquest Ajuntament una declaració responsable d'inici de l'activitat
de VENDA DE TE, INFUSIONS I COMPLEMENTS a la PLAÇA SALES I FERRE, 4, acompanyada de
la documentació exigida per la normativa vigent, per part de la Sra. PUIG ROBLES, ANA MARIA. 

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 01/03/2017 la Sra. PUIG
ROBLES, ANA MARIA inicia l'activitat de VENDA DE TE, INFUSIONS I COMPLEMENTS a la PLAÇA
SALES  I  FERRE,  4,  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.

LPCAA. RÈGIM COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: AGRICOLA CITRICS DELTA SL
Registre General: 451 - 17/02/2017
Expedient: 2-37-17-6
Emplaçament: PARIS, PII12-13 - POL. IND. VALLDEPINS II
Activitat: MAGATZEM -  NAU INDUSTRIAL DESTINADA A LA MANIPULACIO DE

FRUITA
Classificació de 
l’activitat: ANNEX III – COMUNICACIÓ

Grup:7. INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA I DEL TABAC
Subgrup: 2.b. TRACTAMENT I TRANSFORMACIÓ PER A LA FABRICACIÓ
DE  PRODUCTES  ALIMENTARIS  A  PARTIR  DE  MATÈRIA  PRIMERA
VEGETAL  AMB  UNA  CAPACITAT  D’ELABORACIÓ   DE  PRODUCTES
ACABATS < 300 TONES/DIA.

Antecedents:

1.  En  data  17/02/2017  va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
MAGATZEM - NAU INDUSTRIAL DESTINADA A LA MANIPULACIO DE FRUITA al carrer PARIS,
PII12-13 - POL. IND. VALLDEPINS II,  per part  de la raó social  AGRICOLA CITRICS DELTA SL,
acompanyada de la documentació següent:

– Projecte tècnic activitat 
– Declaració responsable del titular
– Declaració jurada del tècnic

Fonaments:

Pàg. 9/15 Expedient: 1-3-17-3



Junta Govern Local
any 2017

1. L’activitat queda sotmesa al règim de comunicació i s’ha de procedir segons el Títol IV de la Llei
20/2009. Aquest títol IV és el que regula en l’article 52 que per a l’exercici d’una activitat compresa en
l’annex  III,  la  comunicació  s’ha  de  formalitzar  un  cop  acabades  les  obres  i  les  instal·lacions
necessàries,  les  quals  han  d’estar  emparades  per  la  corresponent  llicència  urbanística,  si  és
preceptiva, i altres llicències sectorials que pugui requerir.

2. D’acord amb l’article 52.3 de Llei 20/2009, la comunicació ha d’anar acompanyada de la següent
documentació:

a) La descripció de l’activitat mitjançant un projecte bàsic amb memòria ambiental, excepte en
els casos en què per reglament es determini que només cal una memòria ambiental.
b) La certificació lliurada pel personal tècnic competent que, si escau, ha d’ésser el director o
la directora de l’execució del projecte que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen
a l’estudi ambiental i al projecte o a la documentació tècnica presentats i que es compleixen
tots els requisits ambientals. 
c) Qualsevol altra documentació determinada per la llei 20/2009, que li correspongui d'acord
amb  la  tipologia  de  l'activitat  sol·licitada,  que  segons  l'article  67  (especificacions  de  les
explotacions ramaderes) especifica que cal aportar un Pla de Dejeccions Ramaderes, el qual
ha d'haver estat informat favorablement pel departament competent en matèria d'agricultura i
ramaderia.

3.  L’article  69.4  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
Administracions Públiques, estableix que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en
qualsevol data, manifestació o document que s’acompanyi o incorpori a una comunicació prèvia o la
no presentació davant l’Administració competent de la comunicació, determinarà la impossibilitat de
continuar amb l’exercici  del dret o l’activitat afectada des del moment en què es tingui constància
d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què hi hagués
lloc.

4. Obren en l'expedient els informes tècnic i jurídic.

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. No acceptar la comunicació d'inici d'activitat de MAGATZEM - NAU INDUSTRIAL DESTINADA A
LA MANIPULACIO DE FRUITA, que ha fet la raó social AGRICOLA CITRICS DELTA SL, per no
ajustar-se als preceptes de la Llei  20/2009, de 4  de desembre,  de prevenció  i  control  ambiental
d’activitats. No s’ha sol·licitat cap llicència per a realitzar les obres que s’han efectuat a les naus
existents, la qual cosa contradiu l’article 52.3 de la Llei 20/2009.

2. Notificar a la persona interessada que no podrà exercir l'activitat que es proposava. En aplicació de
l’article  69.4  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
Administracions Públiques, 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, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o
administratives a què hi hagués lloc.
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4. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  

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: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA
Registre general: 332 - 09/02/2017
Expedient: 2-43-17-9
Emplaçament: VIA AUGUSTA, 13
Superfície ocupada: 0,80 m2
Motiu de l'ocupació: OBERTURA DE RASA PER INSTAL·LAR ESCOMESA DE GAS NATURAL

- REF. 170054TRC SH
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 CONCESSIONS SOBRE DRETS FUNERARIS  

Vistes les sol·licituds de concessió funerària formulades pels diferents peticionaris.
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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 les concessions sobre drets funeraris consistents en l'ocupació privativa de nínxols del
cementiri municipal que es detallen a continuació:

Titular: JJST
Expedient: 1-13-17-1 (1)
Nínxol: 667-C; Ulldecona
Subjecte passiu: JJST
Quota tributària: 600,00

Titular: JJTS
Expedient: 1-13-17-1 (2)
Nínxol: 668-C; Ulldecona
Subjecte passiu: JJTS
Quota tributària: 600,00

Titular: JJTS
Expedient: 1-13-17-1 (3)
Nínxol: 669-C; Ulldecona
Subjecte passiu: JJTS
Quota tributària: 600,00

2. Les concessions queden subjectes 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.
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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: MTSC
Expedient: 1-13-17-2 (2)
Anterior Titular: JCB
Nínxol: 206-C; Ulldecona

Nou titular: JSC
Expedient: 1-13-17-2 (3)
Anterior Titular: BSM
Nínxol: 647-B; Ulldecona

Nou titular: MAMG
Expedient: 1-13-17-2 (4)
Anterior Titular: EML
Nínxol: 19-C; 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.
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6. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC: GUALS  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. AMPLIACIÓ METRES DEL GUAL  

Sol·licitant: JRCB
Emplaçament: c/ Sant Pasqual, 3
Metres lineals: Ampliació del gual en 1 metre més del gual núm. 77

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per ampliar els metres
del gual, que comptaven amb 3 metres lineals, per incluir-ne 1 més, en total 4 metres lineals.

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 JRCB la llicència dalt referenciada, per ampliar els metres del gual, que comptaven amb
3 metres lineals, per incluir-ne 1 més, en total 4 metres lineals del gual núm. 77.

2.  Informar  a  l’interessat  que  l’atorgament  de  dita  llicència  tan  sols  li  atribueix  una  condició  de
precaista, 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.

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. AMPLIACIÓ METRES DEL GUAL I CANVI DE NOM  

Sol·licitant: MCRO
Emplaçament: c/ Sant Pasqual, 20

Canvi de nom
Metres lineals: Ampliació del gual en 1 metre més del gual núm. 222 

En data 15 de febrer de 2017, amb registre general d'entrada número 420, s'ha sol·licitat canvi de
titularitat de la llicència de gual amb número 222, corresponent al c/ Sant Pasqual, 20, per tal que la
Sra. MCRO figuri com a nova titular.

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per ampliar els metres
del gual, que comptaven amb 3 metres lineals, per incluir-ne 1 més, en total 4 metres lineals.

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.
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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.
MCRO.

2. Atorgar a MCRO la llicència dalt referenciada, per ampliar els metres del gual, que comptaven amb
3 metres lineals, per incluir-ne 1 més, en total 4 metres lineals del gual núm. 222.

3.  Informar  a  l’interessat  que  l’atorgament  de  dita  llicència  tan  sols  li  atribueix  una  condició  de
precaista, essencialment revocable per raons d’interès públic, en les termes de l’art. 57.2 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Patrimoni  de les entitats locals  de
Catalunya (endavant RPC).

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

4. Informar l’interessat que està obligat a deixar lliure el bé ocupat un cop conclogui l’ocupació. I que
està obligat a restaurar els danys que causi el bé i a respondre dels mateixos danys, en els termes
que estableix l’art. 175 RPC.

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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