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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA  
DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA  

EL DIA 12 D’ABRIL 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. Ma. Teresa Vidal Ferré

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Cap

A Ulldecona, el dia dotze d’abril 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
extraordinària corresponent al dia d'avui, i que ha estat convocada amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.

2. Llicències urbanístiques.

3. Llicències d'activitats.

4. Depuració de saldos d’obligacions reconegudes pendents de pagament.

5. Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  del  Montsià  i
l'Ajuntament  d'Ulldecona  per  a  la  realització  d'actuacions  de  foment  de  l'ocupació
mitjançant el programa treball i formació per a persones aturades no perceptores.

6. Concessions funeràries.

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

8. Aprovació de l’oferta d’ocupació pública de personal al servei d’aquest Ajuntament per a
l’any 2017.

9. Aprovació  de  les  bases  específiques  reguladores  del  procediment  selectiu  per  a  la
cobertura, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, de dos places d'agent de la
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Policia Local de l'Ajuntament d'Ulldecona, en règim de personal funcionari, i per a la
creació d'una borsa de treball per a cobrir possibles vacants en el cos de la policia local,
i convocatòria del procediment selectiu.

10. Desestimar  al·legacions  i  aprovació  definitiva  del  projecte  bàsic  i  d'execució  per
l'enderroc de l'ampliació de la nau industrial situada al pol. 73, parc. 240, 241 i 242
d'Ulldecona.

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 març  de 2017,  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: SRA
Registre general: 657 - 15/03/2017
Expedient: 2-33-17-19
Emplaçament: MONTSIA, 5
Obra a realitzar: OBERTURA DE FINESTRA CUINA 1 M X 0.53 M I REFORMA DE CUINA 

D'11 M2
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: AMB
Registre general: 784 - 23/03/2017
Expedient: 2-33-17-23
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Emplaçament: POL. 4, PARC. 24
Obra a realitzar: MODIFICAR TANCA EXISTENT DE 5 M LLARGADA  X 1,5 M D'ALÇADA

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.

PRÒRROGA LLICÈNCIA URBANÍSTICA  

Nom MFML
Registre general: 511 - 28/02/2017
Expedient: 2-33-14-7 A
Emplaçament: POL. 34, PARC. 209
Obra a realitzar: PRORROGA LLICENCIA PER CONSTRUCCIO DE TANCA D'1,50  M

D'ALÇADA I 102 M DE LLARGADA

Vista la sol·licitud formulada per la Sra. MFML de pròrroga de la llicència urbanística atorgada en data
17/02/2014 per la Junta de Govern Local per CONSTRUCCIÓ DE TANCA D'1,50 M D'ALÇADA I 102
M DE LLARGADA i notificada a la interessada en data 20/02/2014;

Atès el que disposen els art. 189.2 i 189.4 del Decret legislatiu 1/2010, que aprova el text refós de la
llei d’urbanisme.

Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa
de data 18 de juny de 2015;
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La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Denegar la pròrroga de la llicència urbanística sol·licitada per la Sra. MFML, atès que la sol·licitud
de la pròrroga ha estat  efectuada un cop ha finalitzat  el termini per executar les obres i  no s’ha
realitzat abans d’aquest termini, tal com esmenta l’article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010.

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

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. DENEGACIÓ  

Nom: AUTOSERVICIO MONTSIA, CB
Registre general: 758 - 22/03/2017
Expedient: 2-33-17-21
Emplaçament: GUIFRE, 36 - AV. RAMON SALOMON, 32 - 32B
Obra a realitzar: REHABILITACIO I AMPLIACIO D'EDIFICI EXISTENT, PER AMPLIACIO

DE LOCAL SENSE US. ARRANJAMENT D'ESPAIS EXTERIORS PER A
DESTINAR-LOS  A  APARCAMENT  I  ENDERROC  DE  VOLUMS
EXTERIORS

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 27 de març de 2017 i l'informe jurídic de 29 de març de 2017
que declaren que les obres sol·licitades es troben incloses en la Unitat d’Actuació Ramon Salomon, i
per  tant,  no són autoritzables seguint  els  tràmits  normals.  Per  poder autoritzar  les obres que es
pretenen realitzar, caldrà realitzar la petició com a un ús provisional i realitzar el tràmit que preveu
l’article 54 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i
l'article 65 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la
protecció de la legalitat urbanística, tramitant-se l’expedient a la Comissió d'Urbanisme de les Terres
de l’Ebre.

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 AUTOSERVICIO MONTSIA, CB la llicència sol·licitada per executar obres consistents en
REHABILITACIO I  AMPLIACIO D'EDIFICI  EXISTENT,  PER AMPLIACIO DE LOCAL SENSE US.
ARRANJAMENT D'ESPAIS EXTERIORS PER A DESTINAR-LOS A APARCAMENT I ENDERROC
DE VOLUMS EXTERIORS, conforme al projecte presentat, atès que les obres sol·licitades no són
autoritzables segons el  tràmit  sol·licitat.  Per poder autoritzar  les obres que es pretenen realitzar,
s’haurà de realitzar la petició d’autorització d’ús provisional de les obres i seguir el tràmit que preveu
l’article 54 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i
l'article 65 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la
protecció de la legalitat urbanística.
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3. LLICÈNCIES AMBIENTALS  

LPCAA. CANVI NO SUBSTÀNCIAL.  

Sol·licitant: MUEBLES COCINA DOCA, S.L.
Registre General: 2533 – 07/10/2016
Expedient: 2-37-05-11 A
Emplaçament: BRUSSEL·LES, PI33-PI37 - POL. IND. VALLDEPINS
Activitat: FABRICACIÓ DE MOBLES DE CUINA
Classificació Llei 
3/98: ANNEX II.2 – LLICÈNCIA AMBIENTAL. CODI 8.3.
Classificació Llei 
10/2009: ANNEX III –  RÈGIM COMUNICACIÓ
Grup activitat: 8.3. FABRICACIÓ DE MOBLES.

12.2.  INSTAL·LACIONS  PER  AL  TRACTAMENT  DE  SUPERFÍCIE  DE
MATERIALS,  OBJECTES  O  PRODUCTES  AMB  UTILITZACIÓ  DE
DISSOLVENTS, AMB UNA CAPACITAT DE CONSUM DE DISSOLVENT <
150 Kg/h I < 20 T/a I AMB UNA SUPERFÍCIE < 500 m²

Antecedents:

1. En data 20 de juliol de 2006 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament va atorgar llicència ambiental
per FABRICAR MOBLES DE CUINA al Carrer BRUSSEL·LES, PI33-PI37 - POL. IND. VALLDEPINS
d'Ulldecona, sent el seu titular la raó social MUEBLES COCINA DOCA, S.L. (Projecte tècnic visat
amb el número E002588 de data 19/04/2005). Aquesta llicència es trobava sotmesa al règim de la Llei
3/98,  classificada  com  Annex  II.2  (actualment  derogada).  Aquesta  llicència  va  ser  atorgada
condicionada a  la  realització  d'un  control  inicial  al  moment  de  la  posada  en  marxa  i  a  controls
periòdics cada 5 anys.

2.  En data 7 d’octubre de 2016 i  RGE núm. 2533, s'ha sol·licitat  un canvi  a la llicència existent,
consistent en la legalització de l’ampliació de la nau fusteria, la construcció d’una sala d’exposició de
mobles (showroom) i la instal·lació d’un equip mesclador i l’equip de reciclatge de dissolvents, per
baixar el seu consum (projecte visat LE028451 de data 08/07/2016 i annex I visat LE028451-R02 de
data 14/11/2016).

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 se sol·liciti de
nou li correspon l'Annex III (règim de comunicació).

4. En data 07/12/2016 es va sol·licitar informe a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis
i Salvaments de les Terres de l’Ebre, rebent-se el seu informe en data 06/02/2017, sent el sentit
d’aquest favorable i condicionat al compliment d’aquestes condicions:

• Assegurar que el forjat de la planta altell del sector 9 sigui R60 com a mínim.
• Assegurar  que el  mur de compartimentació  entre  el  sector  9  i  el  2,  disposa de la  franja

tallafocs corresponent, atès que en la documentació gràfica no queda reflectit.

5. Consten a l’expedient els informes tècnics.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
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1. Declarar el canvi proposat en data 7 d’octubre de 2016 i RGE núm. 2533, per part de la raó social
MUEBLES COCINA DOCA, S.L. com a canvi no substancial, ja que no afecta els vectors ambientals
autoritzats inicialment ni a la salut de les persones. S’autoritzen aquestes modificacions de la llicència
ambiental actual i s’incorporen aquests canvis a la llicència de FABRICACIÓ DE MOBLES DE CUINA,
quedant la llicència ambiental condicionada a les següents mesures:

• Caldrà disposar de permís d’abocament a la xarxa
• Els residus es gestionaran mitjançant gestor autoritzat
• Les revisions i controls periòdics dels focus d’emissió es demostri  que no se superen els

valors establerts en la normativa vigent.
• Es compleixi en tot moment l’ordenança municipal pel que fa a emissió de sorolls i vibracions.
• S’inscriguin en el registre de productors de residus industrials i realitzin la declaració anual de

residus.
• Cal verificar que els murs que compartimenten sectors d’incendi independents, recreixin 1 m

la coberta o alternativament que es disposa d’una franja d’1 m sota coberta que garanteixi
una resistència al foc igual a la meitat de l’exigida per al mur de compartimentació.

• Cal  verificar  que  la  safata  de cables,  canalitzacions,  ...,  que  envolta  interiorment  la  nau,
garanteixi la sectorització (amb elements que siguin necessaris) quan canvia de sector.

• L’establiment o part de l’establiment a què 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,
segons el que determini la legislació sectorial en matèria d’aigua, aire o residus.

• Assegurar que el forjat de la planta altell del sector 9 sigui R60 com a mínim.
• Assegurar  que el  mur de compartimentació  entre  el  sector  9 i  el  2,  disposa de la  franja

tallafocs corresponent, atès que en la documentació gràfica no queda reflectit.

2. 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:

- Al moment de la posada en marxa de les instal·lacions e inici de l’activitat:
o Certificat del tècnic director de l’execució del projecte on es faci constar l’adequació

de  les  mateixes  a  la  llicència  atorgada.  Aquest  certificat  inclourà  el  canvi  no
substancial aprovat amb aquesta modificació.

o Control  Inicial  de  caràcter  mediambiental  que  garanteixi  l’adequació  de  les
instal·lacions i l’activitat als requeriments legals aplicables i específicament, als fixats
en llicència ambiental. Aquest control integrarà el canvi no substancial aprovat amb
aquesta modificació.

-  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  controls  hauran de ser  realitzats  o  verificats  per  una entitat  col·laboradora de l’Administració
(EAC) degudament acreditada.

En la documentació que consta a l’expedient,  sols s’ha realitzat un control de l’Extinció d’Incendis i
Salvaments, el qual s’haurà de realitzar de nou i incorporar els canvis no substancials i el compliment
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de les condicions fixades per Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de les
Terres de l’Ebre.

3. Comunicar a l'interessat que la llicència ambiental es troba actualment sota els preceptes de la Llei
20/2009 i del Decret 136/1999.

4. Informar el titular que l'activitat,  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 III per la
Llei 20/2009, però amb la seva llicència ambiental vigent atorgada sota la llei 3/1998, queda sotmesa
al règim d'autocontrols periòdics que estableix l'article 73 de la Llei 20/2009, si disposa de l'acta de
control inicial amb resultat favorable. Fins al dia d'avui no consta que s'hagi realitzat cap acta de
control per part d’una ECA de l’esmentada activitat.

5.  Informar a l'interessat,  què d'acord amb l'article 59.d) de la Llei  20/2009, les modificacions no
substancials  han  de  figurar  en  les  actes  del  primer  control  periòdic  que  es  realitzi  de  l'activitat.
Aquesta activitat està condicionada a realitzar un control inicial en el moment de posada en marxa i
controls periòdics cada 4 anys.

Segons les dades que disposa l'ajuntament, no s’ha realitzat el control inicial de l'activitat. Per tant, en
el termini  de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta modificació, s'haurà de procedir a la
realització del control inicial per part d’una ECA, en el qual s'inclourà el canvi no substancial.

Advertir a l’interessat, que d'acord amb l’article 61 de la Llei 20/2009, la llicència ambiental caduca
quan l’activitat no se sotmet a un control ambiental inicial.

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

OBERTURA ESTABLIMENTS. COMUNICACIÓ PRÈVIA. CANVI TITULAR  

Sol·licitant: YE, PINZHU
Anterior titular: YE, XIANMIN
Registre general: 755 - 21/03/2017
Expedient: 2-37-12-27 B
Emplaçament: MAJOR, 81 - BAIXOS
Activitat: BASAR DE PARAMENT, ADORNAMENTS I REGALS

Antecedents.

1. En data 24/09/2012 la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Ulldecona es va donar per assabentada
que es comunicava l’inici per exercir una activitat de BASAR DE PARAMENT, ADORNAMENTS I
REGALS a l'immoble situat al MAJOR, 81 - BAIXOS d'Ulldecona, sent el seu titular Xianmin Ye

2. En data 21/03/2017, amb el RGE núm. 755, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per tal
que la Sra. Pinzhu Ye, figuri com a nou titular, havent 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.
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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 BASAR DE PARAMENT, ADORNAMENTS I
REGALS, 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 YE, PINZHU, per procedir al canvi  de titularitat de la llicència
d'activitat de BASAR DE PARAMENT, ADORNAMENTS I REGALS. 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 la nova titular de la llicència, la Sra.
YE, PINZHU.

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

3. Comunicar aquest acord al Sr. Ye, Xianmin com a anterior titular i a la Sra. YE, PINZHU com a
nova 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.

OBERTURA ESTABLIMENTS. COMUNICACIÓ PRÈVIA. ASSABENTAT.  

Sol·licitant: LABORATORIOS MAVERICK, S.L.
Registre General: 255 - 31/01/2017
Expedient: 2-37-17-5
Emplaçament: LONDRES, PI4 - POL. IND. VALLDEPINS
Activitat: MAGATZEM RISC BAIX I OFICINES
Classificació de l’activitat:COMUNICACIÓ PRÈVIA

Antecedents:

1.  En  data  31/01/2017  va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
MAGATZEM  RISC  BAIX  I  OFICINES  al  carrer  LONDRES,  PI4  -  POL.  IND.  VALLDEPINS,
acompanyada  de  la  documentació  exigida  per  la  normativa  vigent,  per  part  de  la  raó  social
LABORATORIOS MAVERICK, S.L.. 

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts per l'article 13.1.b) 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 sobre el projecte.
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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 31/01/2017 la raó social
LABORATORIOS MAVERICK, S.L. inicia l'activitat de MAGATZEM RISC BAIX I OFICINES al carrer
LONDRES, PI4 - POL. IND. VALLDEPINS, salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers,
condicionada al  compliment dels valors  límit  d'emissió i  les mesures preventives marcades en la
documentació aportada i legislació pertinent.

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

OBERTURA ESTABLIMENTS. DECLARACIÓ RESPONSABLE. ASSABENTAT.  

Sol·licitant: TOMAS MILLAN, ROSA
Registre General: 598 - 09/03/2017
Expedient: 2-37-17-9
Emplaçament: ADELL, 4
Activitat: TRACTAMENTS DE BELLESA
Classificació de 
l’activitat: DECLARACIÓ RESPONSABLE

Antecedents:

1. En data 09/03/2017 va entrar en aquest Ajuntament una declaració responsable d'inici de l'activitat
de TRACTAMENTS DE BELLESA al carrer ADELL, 4, acompanyada de la documentació exigida per
la normativa vigent, per part de la Sra. TOMAS MILLAN, ROSA. 

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 09/03/2017 la Sra. TOMAS
MILLAN, ROSA inicia l'activitat de TRACTAMENTS DE BELLESA al carrer ADELL, 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.

Pàg. 9/18 Expedient: 1-3-17-4



Junta Govern Local
any 2017

4. DEPURACIÓ DE SALDOS D’OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT.  

Atès que a la comptabilitat de l’Ajuntament hi  figuren obligacions reconegudes d’exercicis  tancats
pendents de pagament i que a fi de determinar la imatge fidel de la situació econòmica, patrimonial,
financera i pressupostària, cal determinar si aquestes obligacions que resten pendents de pagament
responen a obligacions efectivament exigibles actualment.

Vist l’informe de l’Interventor en el qual es determinen les obligacions reconegudes a la comptabilitat
municipal que poden no correspondre a obligacions efectivament exigibles.

Atès que l’adopció d’aquest  acord és competència de la Junta de Govern Local,  en virtut  de les
delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió plenària que va tenir lloc el dia 06.03.2017.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Aprovar la baixa provisional en comptabilitat de les obligacions que a continuació es relacionen:

Exercici Ap. Pressupostària Nom tercer Oblig. Pend. Concepte

2013 324 48919 VARIS 1.202,40 € 
SUBV. AJUT MATERIAL 
ESCOLAR CURS 2012/2013

2014 324 48919 VARIES PERSONES 2.346,30 € 
AJUT MATERIAL ESCOLAR 
CURS 2013/2014

2015 326 48919 VARIES PERSONES 1.398,35 € 
SUBV. AJUT MATERIAL 
ESCOLAR CURS 2014/2015

2013 334 48901 VARIS 400,00 € 
SUBVENCIO ACTIVITATS 
ANY 2013

2014 231 48900
UNIÓ DE COMERÇ 
D'ULLDECONA

3.000,00 € 
SUBVENCIO ACTIVITATS 
ANY 2014

II. Atorgar un termini de 15 dies a partir de la notificació o publicació del present acord, als possibles
interessats que puguin tenir deutes pendents de cobrament amb l’Ajuntament per aquests conceptes
per a que presentin els documents i justificants que estimin oportuns per a acreditar el seu dret.

III. Finalitzat  el  termini  d’audiència,  s’examinaran  els  documents  presentats  pels  interessats  i  es
procedirà a realitzar el pagament a aquells interessats que hagin acreditat l’existència d’un deute
pendent amb l’Ajuntament.

La resta d’imports no acreditats es donaran de baixa de la comptabilitat de manera definitiva.

IV. Publicar el present acord al tauler d’anuncis municipal.

V. Notificar el present acord a l’Unió de Comerç d’Ulldecona.

5.  APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I  
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
MITJANÇANT EL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES NO PERCEPTORES.  

Atès  que  el  Consell  Comarcal  del  Montsià,  d'acord  amb  l'Ordre  TSF/296/2016  i  la  Resolució
TSF/2496/2016,  va  sol·licitar  el  Servei  d'Ocupació  de  Catalunya  (SOC)  una  subvenció  per  a  la
realització del Programa Treball i Formació en les línies següents:
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Línia A: Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur no perceptores de prestacions o
subsidi per desocupació i preferentment més grans de 45 anys.
Línia B: Treball i formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima
d’inserció.
Línia C: Accions de coordinació i suport tècnic. 

D’acord amb l’annex 2 de l’esmentada Resolució la distribució territorial dels contractes de treball
preassignats per línia és la següent:

Durada 6 mesos Durada 12 mesos Total

Línia A 13 2 15

Línia B 5 1 6

Línia C 1 1

Atès que el projecte d’experiència laboral presentat al programa fou “Pla de manteniment d’espais
d’interès social i zones ajardinades del Montsià”.

Aquest Pla, conforme a base 5 de l’ordre TSF/296/2016, contempla accions que tenen la consideració
de supralocals, i estan dintre de les competències que té atribuïdes el Consell Comarcal.

El  Decret  Legislatiu  4/2003,  de  4  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de
l'organització  comarcal  de  Catalunya,  disposa  al  seu  art.  28.1  b),  que  correspon  als  Consell
Comarcals, Cooperar econòmicament en la realització de les obres, els serveis o les activitats dels
municipis.

Amb aquest programa el que pretén el Consell Comarcal del Montsià, és cooperar en la realització
d’obres i  la  prestació  de serveis,  que  no pot  portar  a  terme directament  els  municipis  de forma
individual.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les
delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió plenària que va tenir lloc el dia 6 de març de
2017. 

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament d'Ulldecona
per a la realització d'actuacions de foment de l'ocupació mitjançant el programa treball i formació per a
persones aturades no perceptores, en els termes en què figura incorporat a l'expedient administratiu.

II.  Facultar  l'Alcaldessa,  com  a  Presidenta  d'aquesta  Corporació  i  en  representació  d'aquest
Ajuntament,  de  conformitat  amb el  que  estableix  l'article  21.1  b)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, per a la subscripció de l'esmentat Conveni i de quants
documents siguin necessaris en la seva execució.

6. CONCESSIONS FUNERÀRIES  

TRANSMISSIÓ DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS  

Vista la sol·licitud de transmissió de concessió funerària formulada pel peticionari.
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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 la transmissió de la concessió funerària que es detalla a continuació per a la seva utilització
inherent a l'afectació del bé:

Nou titular: MTVV
Expedient: 1-13-17-2 (5)
Anterior Titular: MVB
Nínxol: 541-B; Ulldecona

2. Aquesta autorització administrativa s'ha d'entendre atorgada pel termini que resta al venciment de
la concessió.

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

4. 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.

5. En tota utilització del bé, s'ajustarà a les disposicions legals reglamentàries en matèria de policia
sanitària mortuòria.

7. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC: GUALS  

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

Sol·licitant: MFF
Emplaçament: c/ Mestre Guarch, 10

En data 10 de març de 2017, amb registre general d'entrada número 575, s'ha sol·licitat canvi de
titularitat de la llicència de gual amb número 489, corresponent al c/ Mestre Guarch, 10, per tal que el
Sr. MFF 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. MFF.

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. 
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3. Comunicar aquest acord al Sr. MFR com a anterior titular i al Sr. MFF, com a nou titular.

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

Sol·licitant: OMP
Emplaçament: c/ Migdia, 39, A2

En data 15 de març de 2017, amb registre general d'entrada número 659, s'ha sol·licitat canvi de
titularitat de la llicència de gual amb número 544, corresponent al c/ Migdia, 39, A2, per tal que el Sr.
OMP 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. OMP.

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. OMP, com a nou titular.

8. APROVACIÓ DE L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT  
PER A L’ANY 2017.  

Vist que la plantilla comprensiva dels llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral d’aquest
Ajuntament, juntament amb el pressupost únic per a l’any 2017, va ser aprovada inicialment per la
corporació en sessió plenària del dia 6 de març de 2017, i transcorregut el termini d’informació pública
sense que s’hagin produït al·legacions al respecte, l’aprovació inicial ha esdevingut automàticament
definitiva.

Atès que és procedent donar compliment al que disposa l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (en endavant LRBRL), i l’article 57 del Decret 214/1990, de 30
de juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  del  personal  al  servei  de les  entitats  locals,  aprovant  i
publicant l’oferta anual de col·locació del personal al servei d’aquest Ajuntament.

Atès  que  la  Junta  de  Govern  Local  és  competent  per  a  aprovar  l’oferta  d’ocupació  pública  per
delegació de l’Alcaldessa de data 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Aprovar l’oferta d’ocupació pública de personal al servei  d’aquest Ajuntament per a l’any 2017,
d’acord amb els següents termes:

Annex I
Personal funcionari de carrera

- Denominació: Agent de la policia local 

Classificació: Escala d’administració especial, subescala serveis especials i categoria d’agent de
la policia local. 
Grup segons l’art. 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre: C2
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Nombre de vacants: tres
Sistema de selecció: dos per concurs-oposició i una per mobilitat horitzontal

2. Disposar la seva publicació al tauler d’edictes d’aquest Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici de la comunicació als
òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui a l'efecte de publicació coordinada amb la resta
d'ofertes públiques d'ocupació de la resta d'administracions públiques, i sens perjudici de trametre'n
còpia a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

9. APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA  
COBERTURA,  MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE,  DE DOS PLACES D'AGENT DE LA  
POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA,  EN RÈGIM DE PERSONAL FUNCIONARI,  I PER A LA  
CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A COBRIR POSSIBLES VACANTS EN EL COS DE LA POLICIA  
LOCAL, I CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU.  

Atesa la necessitat d'aquest Ajuntament de cobrir dos places d'agent de la policia local, vacants en la
plantilla de personal, en règim de personal funcionari, així com la necessitat de crear una borsa de
treball per cobrir possibles baixes i vacants en el cos de la policia local. 

Atès que és necessari procedir a l'aprovació de les bases reguladores d'aquest procés de selecció.

Atès que aquesta competència recau en l'Alcaldessa,  en virtut  de l'art.  21.1.g)  de la LRBRL, qui
delegà en la Junta de Govern Local per decret de 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Aprovar les bases específiques reguladores del procediment selectiu per a la cobertura, mitjançant
el  sistema de concurs  oposició  lliure,  de dos  places  d'agent  de la  Policia  Local  de  l'Ajuntament
d'Ulldecona, en règim de personal funcionari, i per a la creació d'una borsa de treball per a cobrir
possibles vacants, en els termes incorporats en l'expedient.

2. Convocar el procediment selectiu per a la provisió de les esmentades places.

10.  DESESTIMAR AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ PER  
L'ENDERROC DE L'AMPLIACIÓ DE LA NAU INDUSTRIAL SITUADA AL POL. 73,  PARC. 240, 241 I 242  
D'ULLDECONA.  

1. En data 20/02/2009 es va dictar sentència d'apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya  núm.  153/2007,  en  relació  a  la  nul·litat  dels  acords  d'aquest  Ajuntament  de  data
10/10/2002 i  18/04/2002, pels quals es va atorgar  llicència ambiental i  urbanística a la raó social
Felipe Borràs, SA, al polígon 73, parcel·les 240, 241 i 242.

Una  part  de  la  decisió  de  l'esmentada  sentència  ens  diu:  “estimamos  el  recurso  contencioso
administrativo  interpuesto  contra  los  acuerdos  del  Ayuntamiento  de  Ulldecona  de  10/10/2002  i
18/04/2002,  por  los  que se otorgaron licencia  ambiental  y  licencia  de obra a  Felipe  Borràs,  SA,
acuerdos que anulamos y dejamos sin efecto, y ordenamos la restauración de la legalidad urbanística
infringida”.
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2. Per Decret d'Alcaldia de data 28 de maig de 2010 es va dictar una ordre d'execució contra la raó
social  Felipe Borràs, SA, per tal que procedís, en el termini d'un mes, a la redacció d'un projecte
d'enderroc  de  la  nau,  i  la  sol·licitud  de  la  corresponent  llicència  urbanística,  per  tal  de  donar
compliment a l'esmentada sentència.

3. Per Decret d'Alcaldia de data 25 de febrer de 2011 es va dictar una segona ordre d'execució,
atorgant a Felipe Borràs, SA un nou termini d'un mes per enderrocar la nau.

4.  Per Decret  d'Alcaldia de 31 d'octubre de 2011 es va imposar a Felipe Borràs,  SA, una multa
coercitiva per import de 2.000 euros, atès que les dues ordres d'execució no van ser complides per
l'obligat.

5. Els serveis tècnics municipals, el mes de maig de 2014, van redactar un projecte bàsic i d'execució
per l'enderroc de l'ampliació de la nau industrial en qüestió, per tal de poder procedir a l'execució
subsidiària de l'enderroc donat l'incumpliment per part del propietari de les ordres d'execució. 

6.  El  jutjat  contenciós  administratiu  1  de Tarragona,  en data  21  de juny  de  2016,  va  dictar  una
providència ordenant a l'Ajuntament l'execució subsidiària en la major brevetat possible.

7. Donat que des de la redacció del projecte inicial, el 2014 havien transcorregut ja dos anys, els
serveis  tècnics  municipals  van  revisar  el  projecte  i  van  advertir  que  era  possible  l'execució  de
l'enderroc per un preu menor de l'inicialment pressupostat,  i  han redactat un nou projecte bàsic i
d'execució per l'enderroc de l'ampliació de la nau industrial en qüestió, que ascendeix a un import
total de 56.359,31 euros.

8. Vist que a data d'avui encara no s'han dut a terme les actuacions d'enderroc de la nau en qüestió
per part del propietari, i abans de procedir a l'execució subsidiària de les obres d'enderroc i la seva
contractació és necessari procedir a l'aprovació de l'esmentat projecte.

9. En data 11 de novembre de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el projecte bàsic
i d'execució per l'enderroc de l'ampliació de la nau industrial situada al pol. 73, parc. 240, 241 i 242
d'Ulldecona, l’import del pressupost d’execució per contracta del qual ascendeix a la quantitat total de
56.359,31 €. 

En el mateix acte es va acordar sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al BOP
de Tarragona, al DOGC i al tauler d'anuncis, per tal que, en el termini de 30 dies hàbils, pugués ser
consultat  en  els  serveis  tècnics  d'aquesta  Corporació  i  es  poguessin  formular  les  al·legacions
pertinents. Així mateix es va notificar aquest acord al representant de la raó social Felipe Borràs, SA,
informant-lo que l'execució subsidiària de les obres d'enderroc es durà a terme d'acord amb aquest
projecte.

10. En data 18 de gener de 2017, dins del termini d'informació pública, el Sr. Jesús Felipe Borràs
Pavia, en nom i representació de la raó social Felipe Borràs, SA, va formular al·legacions.
En la primera de les al·legacions va sol·licitar una ampliació del termini, d'acord amb l'article 32 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
perquè  considerava  que  necessitava  més temps  per  poder  analitzar  tècnicament  la  viabilitat  del
projecte i poder comprovar els amidaments d'aquest.

11.  La Junta de Govern Local,  en sessió  de data 10 de febrer de 2017 va acordar atorgar  una
ampliació  del  termini  d'informació  pública,  de 15  dies hàbils  des de  la  recepció  de la  notificació
d'aquest  acord,  a  la  raó  social  Felipe  Borràs  S.A.,  en  relació  a  l'aprovació  del  projecte  bàsic  i
d'execució per l'enderroc de l'ampliació de la nau industrial situada al pol. 73, parc. 240, 241 i 242
d'Ulldecona, i va acordar també que la resta d'al·legacions presentades pel representant de la raó
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social, en el seu escrit d'al·legacions de data 18 de gener de 2017, serien contestades un cop acabat
aquest nou termini d'informació pública.

12. En data 7 de març de 2017, dins d'aquesta ampliació del termini d'informació pública concedit, el
Sr. Jesús Felipe Borràs Pavia, en nom i representació de la raó social Felipe Borràs, SA, va formular
al·legacions.

13. En l'escrit de 18 de gener de 2017, la raó social Felipe Borràs, SA, va formular les següents
al·legacions:

1) AMPLIACIÓ DEL TERMINI- En la primera de les al·legacions va sol·licitar una ampliació del
termini, d'acord amb l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, perquè considerava que necessitava més temps per
poder  analitzar  tècnicament  la  viabilitat  del  projecte  i  poder  comprovar  els  amidaments
d'aquest,  que va ser contestada per l'acord de Junta de Govern de 10 de febrer de 2017,
concedint-li una ampliació del termini d'informació pública de 15 dies hàbils.

2) INCORRECTA EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA.  En la segona al·legació exposa que amb
aquest projecte es produeix una incorrecta execució de la sentència d'apel·lació del Tribunal
Superior  de  Justícia  de  Catalunya  núm.  153/2007,  perquè  el  projecte  només  contempla
l'enderroc parcial de la nau, i no la totalitat de la nau.

3) ENDERROC PARCIAL INCORRECTE. En la tercera al·legació exposa que, a banda de
considerar  aquesta  incorrecta  execució  de  la  sentència,  també consideren  que  el  projecte
formulat  per  l'Ajuntament  tampoc  donaria  compliment  a  l'enderroc  parcial,  perquè
s'enderrocarien menys metres quadrats dels habilitats per la llicència. 

4) PROJECTE INCOMPLERT. En la quarta al·legació posa de relleu que consideren que el
projecte està incomplet, tot i que es reserven fer les corresponents al·legacions tècniques un
cop puguin estudiar el projecte amb més deteniment en el termini d'ampliació de l'audiència
concedit.

14.  En l'escrit  de 7 de març de 2017,  la  raó social  Felipe Borràs,  SA,  va formular  les següents
al·legacions:

1) ENDERROC PARCIAL INCORRECTE. En la primera al·legació exposa que després d'haver
pogut analitzar tècnicament el contingut  del  projecte d'enderroc, es ratifiquen en l'al·legació
presentada en l'anterior escrit, perquè el projecte presentat per l'Ajuntament consideren que
incorre en un greu error al pretendre l'enderroc d'una superfície de 1.177,92 m2, malgrat que la
superfície objecte de la llicència d'ampliació ho és de 1.112,57 m2. Per tant, consideren que
l'Ajuntament pretén enderrocar 65,35 m2 més dels que dimanen de la llicència d'ampliació de
data  10  d'octubre  de  2002.  I  acompanyen,  a  efectes  probatoris,  un  informe  emès  per
l'arquitecta Elena Rosales Castellà.

2) PROJECTE INCOMPLET. En la segona al·legació, i igual que en l'escrit anterior, exposa
que consideren que el projecte és incomplet perquè manquen certes partides absolutament
necessàries i preceptives per l'execució correcta de l'enderroc. Considera que el projecte hauria
de contemplar els treballs referents a les següents partides: reposició de terres i compactat,
enderroc base solera,  enderroc rampa accés i  enderroc arquetes,  muntatge i  desmuntatge
bastida, desmuntatge de porta metàl·lica de grans dimensions. I  es remeten novament a a
efectes probatoris, a l' informe emès per l'arquitecta Elena Rosales Castellà.
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3) INCORRECTA EXECUCIÓ. En la tercera al·legació, com en l'escrit anterior, insisteixen en
que consideren que s'incompleix el contingut de la sentència, perquè consideren que la nau
industrial,  de  2.136  m2  (958,14  m2  +  1.177,86  m2),  està  construïda  en  unitat  executiva,
tècnicament  indissociable,  i  a  més  consideren  que  la  llicència  d'activitat  atorgada  i
posteriorment anul·lada ho és sobre tota la nau en tant en quan agrupa les dues llicències
d'edificació.

15.  En  data  13  de  març  de  2017,  l'arquitecte  municipal  ha  emès  el  seu  informe  respecte  les
al·legacions presentades, en els termes següents:

"PRIMERA 
El projecte diu que hi ha una superfície de 1.088,73 m2, i segons el projecte d'ampliació, ho era de
1.177,86 m².
Cal distingir entre superfície afectada, i superfície a enderrocar. Al projecte d'ampliació s'inclou una
franja que correspon a la primera llicència, la qual no s'ha d'enderrocar. En tot cas, es tracta d'una
franja que el projecte original plantejava el seu condicionament, per habilitar la zona d'ampliació.
La superfície vàlida és la del projecte d'enderroc. En qualsevol cas, si hi alguna petita diferència,
es tindrà en compte la realitat física construïda.

SEGONA
El projecte hauria de contemplar els treballs referens a partides de reposició de terres i compactat,
enderroc base de la solera, enderroc rampa accés i enderroc arquetes i  desmuntatge bastida,
desmuntatge de porta metèl·lica de grans dimensions.
És cert que el projecte d'enderroc no contempla cap partida de condicionament del terreny. Es
desconeix la situació inicial del terreny, i la cota a la qual caldria deixar el futur reblert de terres. En
qualsevol cas, es valorarà un cop efectuat l'enderrocament de l'edifici, en base a la situació final de
les  tasques  d'enderroc,  i  es  durà  a  terme  a  càrrec  a  les  despeses  generals  de  les  tasques
d'enderroc.
L'enderrocament dels fonaments, solera, sabates aïllades i corregudes, ... i la resta de conceptes
que es relacionen sí que es troben incloses al projecte.

TERCERA.
Pel  que  respecta  a  que  el  conjunt  de  les  dues  autoritzacions  formen  una  unitat  tècnica
indissociable.

De la  mateixa  manera  que  tècnicament  es  va  poder  ampliar  la  nau,  aquesta  és  tècnicament
dissociable."

Per  tant,  en  base  a  l'informe  de  l'arquitecte  municipal,  procedeix  desestimar  les  al·legacions
presentades.

Tanmateix, en relació a l'al·legació d'INCORRECTA EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA, hem de tenir en
compte que el jutjat Contenciós 1 de Tarragona, en providència d'1 d'abril de 2016, en relació al tema
de l'enderroc, va disposar que  "Dada cuenta; el derribo viene referido a toda la obra realizada al
amparo  de  la  licencia  de  18/04/2002,  tal  como consta  en  la  Sentencia,  sin  que  quepa  demoler
edificaciones amparadas por licencias anteriores".

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I.  Desestimar les al·legacions presentades, pels motius expressats en l'apartat 15 de l'expositiu, i
d'acord amb l'informe de l'arquitecte municipal. 
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II.  Aprovar  definitivament  el  projecte  bàsic  i  d'execució  per  l'enderroc  de  l'ampliació  de  la  nau
industrial situada al pol. 73, parc. 240, 241 i 242 d'Ulldecona, l’import del pressupost d’execució per
contracta del qual ascendeix a la quantitat total de 56.359,31 €. 

III. Publicar aquest acord al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis.

IV.  Notificar aquest acord al representant de la raó social Felipe Borràs, SA. Notificar també aquest
acord al Jutjat Contenciós número 1 de Tarragona.

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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