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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 12 DE MAIG DE 2017  

Presidenta:

Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP

Regidors:

Sra. Caterina Brusca Campos SU-CP
Sr. Demetrio Querol Pasalamar SU-CP
Sr. Albert Palacios Bernad SU-CP

Secretària:

Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Sra. Elvira Labernia Callarisa SU-CP

A Ulldecona, el dia dotze de maig 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.

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 12 d’abril 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: JFC
Registre general: 725 - 16/03/2017
Expedient: 2-33-17-20
Emplaçament: POL. 64, PARC. 164
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE NAU PER EXPLOTACIÓ D'OVI I CABRUM
Observacions: Condicionada  a  què  caldrà  aplicar  les  mesures  i  criteris  d’integració

proposats i continguts en l’estudi d’impacte i integració paisatgística aportat.
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: DRS
Registre general: 818 - 28/03/2017
Expedient: 2-33-17-24
Emplaçament: POL. 19, PARC. 111
Obra a realitzar: OBRES DE MANTENIMENT EN CASETA EXISTENT, SANEJAMENT DELS

MURS, SUBSTITUCIO DE LES TEULES MALMESES DE LA TEULADA I
REHABILITAR EL PAVIMENT INTERIOR

Observacions: Condicions específiques de la llicència.
• Caldrà  donar  compliment  a  allò  que  preveuen  les  Normes

Subsidiàries  de  Planejament  d'Ulldecona  (art.  15.12.)  i  el  Pla
Territorial Parcial de les Terres de l'Ebre (art. 2.6. de les Directrius de
Paisatge)  aplicant  les  mesures  preventives,  correctores  i
compensatòries per tal de reduir l'impacte paisatgístic.

• En  tots  els  casos,  els  paraments  s’hauran  de  lliscar,  sense  que
s’admeti l’obra de fàbrica de totxana vista. La coberta ha de ser de
materials no reflectants i amb pendents inferiors al 30%, i no s’admet
el fibrociment.

• L’ús exclusiu d’aquestes construccions és destinat a la guarda de la
maquinària i demés estris adequats, i també a l'emmagatzematge i la
conservació de productes, originats a la pròpia finca.
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• No es contempla l’ús d’habitatge ni cap altre que el de magatzem.
• Caldrà  presentar,  en  el  termini  d’un  mes  a  comptar  des  de  la

finalització de l’obra, un certificat del gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

Abans d’iniciar les obres caldrà dipositar la fiança prevista en l’article 11.c)
del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió
de  residus  de  la  construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres, haurà
de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

Nom: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA
Registre general: 822 - 29/03/2017
Expedient: 2-33-17-25
Emplaçament: MAJOR, 59
Obra a realitzar: ENDERROC D'EDIFICACIO
Observacions: Condicionada a què caldrà dur a terme aquelles tasques que es considerin

necessàries per tal d'assegurar l'estabilitat dels murs de les mitgeres de les
construccions veïnes, així com la seva estanquitat i protecció vers l'aigua
(salubritat). 
Abans d’iniciar les obres caldrà dipositar la fiança prevista en l’article 11.c)
del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió
de  residus  de  la  construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres, haurà
de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

Nom: SRP
Registre general: 849 - 31/03/2017
Expedient: 2-33-17-26
Emplaçament: PIETAT, 24
Obra a realitzar: ENDERROC HABITATGE I CONSTRUCCIO TALLER ARTESANAL. 1 FASE
Observacions: Condicionada a què caldrà dur a terme aquelles tasques que es considerin

necessàries per tal d’assegurar l’estabilitat dels murs de les mitgeres de les
construccions veïnes, així com la seva estanquitat i protecció vers l’aigua
(salubritat).
Abans d’iniciar les obres caldrà dipositar la fiança prevista en l’article 11.c)
del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió
de  residus  de  la  construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres, haurà
de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

Nom: RHA
Registre general: 857 - 03/04/2017
Expedient: 2-33-17-28
Emplaçament: POL. 35, PARC. 212, 213
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Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA DE 133 M
Observacions: Condicionada a què la tanca tindrà una alçada màxima de 3 metres. La part

opaca  (paret)  no  superarà  els  0,80  metres  d'alçada,  i  la  resta  fins  a  3
metres, es pot executar amb tanca metàl·lica calada.

Nom: AJF
Registre general: 897 - 06/04/2017
Expedient: 2-33-17-29
Emplaçament: MONTSERRAT ROIG, 12 - M. AURELIA CAPMANY, 11
Obra a realitzar: MODIFICACIO DE LA VORERA AMPLIANT LA RAMPA I TRASLLAT DE LA

LLUMINARIA EXISTENT
Observacions: Condicionada a què: 

• Caldrà  restituir  els  paviments  al  seu  estat  original,  i  emprar  els
mateixos materials, especejaments i acabats que la vorera existent.

• Caldrà  posar  en  coneixement  als  Serveis  Tècnics de l'Ajuntament,
abans d'enretirar la lluminària, per tal de replantejar la nova ubicació. 

• Abans  d’iniciar  les  obres  caldrà  dipositar  la  fiança  prevista  com a
garantia dels treballs d’urbanització, que es fixa en 1.200,00€.

Nom: AUTOSERVICIO MONTSIA, CB
Registre general: 924 - 10/04/2017
Expedient: 2-33-17-31
Emplaçament: GUIFRE, 34-36
Obra a realitzar: SEPARATA PROJECTE PER OBRES DE REFORMA I AMPLIACIO D'UN

EDIFICI  SITUAT AL CARRER GUIFRE,  36  I  ARRANJAMENT D'ESPAIS
EXTERIORS DE L'AV. RAMON SALOMON, 32

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: JVM
Registre general: 1063 - 27/04/2017
Expedient: 2-33-17-33
Emplaçament: BALMES, 4
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO ELEVADOR VERTICAL INTERIOR EDIFICI
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: LCM
Registre general: 1101 - 02/05/2017
Expedient: 2-33-17-34
Emplaçament: POL. 34, PARC. 84
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Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA DE 151 M DE LLARGADA I 1.5 M D'ALÇADA.
TANCAMENT D'ENTRADA  AMB UNA PART DE 4,40 M I UNA DE 4,10 M
DE LLARGADA CADASCUNA, AMB UNA PART MASSISSA DE 0,80 M I A
SOBRE MALLA D'1,50 M D'ALÇADA.

Observacions: Condicionada a què la tanca caldrà separar-se com a mínim 1 m. del límit
del camí.
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: AGRICOLA CITRICS DELTA SL
Registre general: 1153 - 08/05/2017
Expedient: 2-33-17-37
Emplaçament: PARIS, PII-12, PII-13 - POL. IND. VALLDEPINS II
Obra a realitzar: REFORMA  D'UNA  NAU  MAGATZEM  PER  A  US  D'INDUSTRIA

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

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

RÈGIM DE COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ  

Nom: MFG
Registre general: 807 - 27/03/2017
Expedient: 2-33-15-44 A
Emplaçament: SALVADOR VIDAL, 59 - DOCTOR ROBERT, 54
Obra realitzada: REFORMA I AMPLIACIO D'UN HABITATGE - PRIMERA OCUPACIO

Vista la comunicació de primera ocupació dalt referenciada;

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Acceptar la comunicació de primera ocupació de la Sra. FIGUERES GALLARDO, MIREIA en relació
la finca emplaçada al carrer SALVADOR VIDAL, 59 - DOCTOR ROBERT, 54 per als usos previstos en
la llicència urbanística que es va atorgar.

DECLARACIÓ DE CADUCITAT  

Nom: VCF
Registre general: 2168 – 04/08/2015
Expedient: 2-33-12-39
Emplaçament: POL. 71, PARC. 126
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO D'UNA PISCINA PUBLICA - PRIMERA OCUPACIÓ

En data  9/08/2013,  es va  atorgar  el  Sr.  CASTELL FABRA, VICENTE llicència  urbanística per  la
CONSTRUCCIO D'UNA PISCINA PUBLICA.

En data 04/08/2015 es va comunicar la finalització de l’obra, aportant un certificat de finalització del
tècnic i sol·licitant la llicència de primera ocupació.

En data 07/08/2015 es va notificar que mancava aportar documentació, la qual avui dia encara no
s’ha aportat.
Atès que en la notificació en qüestió s’incorporava l’advertiment que transcorregut el termini de 10
dies  a  comptar  des  de  l’endemà  de  la  recepció  de  la  notificació,  en  cas  de  no  presentar  la
documentació es tindria per desistit  de la seva petició,  prèvia resolució dictada en els termes de
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l’article 21 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Atès  que  segons  l’article  189  del  text  refós  de  la  llei  d’urbanisme  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 aportar la documentació requerida. 

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
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.

LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA  

Nom: MCRF
Registre general: 624 - 13/03/2017
Expedient: 2-33-17-18
Objecte: PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA
Emplaçament: POL. 50, PARC. 61 - POL. 14, PARC. 11, 99

Vista la sol·licitud de llicència dalt referenciada, per procedir a la parcel·lació d'una finca segons la
documentació acompanyada;

Atès que s'han emès tots els informes pertinents els quals obren en l'expedient;

Atès que per part del tècnic que planteja la proposta tècnica de parcel·lació, es donen dues possibles
solucions, però només la proposta a) dóna com a resultat una parcel·la superior a la finca mínima,
que en clau Na és d'1 Ha.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Atorgar a MCRF la llicència de parcel·lació urbanística, d'acord amb les determinacions que conté la
documentació presentada, en relació a la proposta tècnica a),  ja que és l'única que dóna com a
resultat una parcel·la superior a la finca mínima, que en clau Na és d'1 Ha , salvat el dret de
propietat i sens perjudici de tercer.
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LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA  

Nom: MARBRES SENIA, S.A.
Registre general: 764 - 22/03/2017
Expedient: 2-33-17-22
Objecte: PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA
Emplaçament: POL. 53, PARCEL·LES 173, 174, 175

Vista la sol·licitud de llicència dalt referenciada, per procedir a la parcel·lació d'una finca segons la
documentació acompanyada;

Atès que s'han emès tots els informes pertinents els quals obren en l'expedient;

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Atorgar  a  MARBRES  SENIA,  S.A.  la  llicència  de  parcel·lació  urbanística,  d'acord  amb  les
determinacions que conté la documentació presentada, salvat el dret de propietat i sens perjudici de
tercer.

3. LLICÈNCIES AMBIENTALS  

OBERTURA ESTABLIMENTS. ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES. CANVI TITULAR.  

Sol·licitant: CINTAS CALLES, DOLORES
Anterior titular: CALVO SANCHEZ, PEDRO FRCO.
Registre general: 1062 – 27/04/2017
Expedient: 2-37-13-27 A
Activitat: BAR RESTAURANT AMB TERRASSA
Emplaçament: MAR, 3
Aforament màxim 
total: 95 PERSONES
Aforament terrassa: INCLOSA LOCAL
Sup. Màxima 
terrassa: 1,32 m x 5,47 m I 1,32 m x 2,94 m (15,00 m²)
Classificació de 
l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

ACTIVITAT RECREATIVA
RESTAURACIÓ
BAR RESTAURANT

Objecte: CANVI DE TITULARITAT

Antecedents.

1. En data 14/10/2013 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Ulldecona va autoritzar l'obertura
d'un bar restaurant a l'edifici situat al carrer Mar núm. 3 d'Ulldecona.

2. En data 08/08/2014, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va autoritzar la modificació de la
llicència, per incloure una terrassa descoberta.
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3. Aquesta activitat,  es va donar amb el règim de la Llei  11/2009, es trobava classificada com a
llicència municipal d’establiments oberts al públic. Amb l’aprovació de la Llei 16/2015, del 21 de juliol,
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, aquesta activitat es classifica com a Comunicació prèvia.

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

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

6. En data 27/04/2017, amb el RGE núm. 1062, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per
tal  que  la  Sra.  CINTAS CALLES,  DOLORES figuri  com a  nova  titular,  amb  el  consentiment  de
l'anterior titular de la llicència, el Sr. CALVO SANCHEZ, PEDRO FRCO.

Fonaments.

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

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

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

4.  En data 18/08/2015 va entrar en vigència la Llei  16/2015, del  21 de juliol,  de simplificació de
l’activitat  administrativa  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs  locals  de  Catalunya  i
d’impuls de l’activitat econòmica.

5. La Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la dita llicència per delegació de
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.
CINTAS CALLES, DOLORES.

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

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

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

5. Informar l’interessat que quan tingui previst instal·lar la terrassa a la via pública, prèviament a la
instal·lació de la terrassa, s'haurà de procedir a la sol·licitud de l'ocupació de la via pública i donar
compliment a l’Ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per a
terrasses. 
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6.  Informar  l’interessat  que  d'acord  amb  l'article  130  del  Decret  112/2010,  pel  qual  s'aprova  el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives de la Llei 11/2009, de regulació administrativa
dels espectacles públics i les activitats recreatives, l’establiment haurà de realitzar un control periòdic
que garanteixi  la seva adequació permanent als punts assenyalats en aquesta llicència i  projecte
cada quatre anys, d'acord amb l'article 132 del Decret 112/2010.

El termini computa des de la data de l'atorgament de la llicència o des de la darrera acta de control.
L'acta de control s'ha d'aixecar abans que finalitzi aquest termini. La data d'atorgament de la llicència
és 08/08/2014, per tant, si no es realitza abans el control inicial que restava pendent segons l’última
llicència atorgada, el control haurà de ser realitzat abans del 08/08/2018.

Els controls  hauran de ser  realitzats  o  verificats  per  una entitat  col·laboradora de l’Administració
degudament acreditada segons l'article 138 del Decret 112/2010 i per a la seva execució s'haurà de
tenir en compte el que esmenten els articles 134, 135, 137, 138 i 139 del Decret 112/2010.

Amb anterioritat a la seva actuació, l’entitat que realitzi o verifiqui el control ho haurà de notificar a
l'ajuntament i als efectes de comunicació oportuns.

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT. DESISTIMENT  

Nom: GINER SEGURA, LUCAS
Registre general: 1071 - 27/04/2017
Expedient: 2-37-17-13
Emplaçament: POL. 54, PARC. 70 (CTRA. TORTOSA, S/N)
Activitat a realitzar: TALLER REPARACIO MECANICA

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

Atès que la renúncia al dret és legítima de conformitat amb l’art. 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques i ha de ser acceptada sense cap
més tràmit per l'Ajuntament.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Acceptar el desistiment a la llicència dalt referenciada.

LPCAA. RÈGIM COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: EL HADRI, ABDELOUAHID
Registre General: 599 - 09/03/2017
Expedient: 2-37-17-10
Emplaçament: CTRA. TORTOSA, S/N (POL. 54, PARC. 69)
Activitat: COMPRA VENDA D'AUTOMOBILS
Classificació de 
l’activitat: ANNEX III – COMUNICACIÓ

Grup:12. ALTRES ACTIVITATS Subgrup:  46.  ACTIVITATS  DE
GARATGE O APARCAMENT DE VEHICLES, AMB UNA SUPERFÍCIE > 500
m²
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Antecedents:

1.  En  data  09/03/2017  va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
COMPRA VENDA D'AUTOMOBILS a la CTRA. TORTOSA, S/N (POL. 54, PARC. 69),per part del Sr.
EL HADRI, ABDELOUAHID, acompanyada de la documentació següent:

– Memòria tècnica
– Declaració responsable titular
– Declaració jurada tècnic
– Assumeix direcció tècnica
– NIE
– Cens AE

Fonaments:

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. 

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 COMPRA VENDA D'AUTOMOBILS, que ha fet el
Sr. EL HADRI, ABDELOUAHID, per no ajustar-se als preceptes de la Llei 20/2009, de 4 de desembre,
de prevenció i control ambiental d’activitats. Abans de realitzar la comunicació de l’activitat, s’ha de
tramitar l’autorització de l’ús provisional,  atès que els terrenys estan inclosos dintre de la UA 21,
d’acord amb les prescripcions del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Urbanisme.
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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.

4. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  

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

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

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar les llicències d’ocupació de la via pública que es detallen a continuació:

Sol·licitant: RGC
Registre general: 640 - 14/03/2017
Expedient: 2-43-17-14
Emplaçament: VICENT AUBA, 7
Tipus Terrassa: TAULES I CADIRES
Superfície ocupada: 16,00 m² (2 m x 8 m)
Durada de l'ocupació: TOT L’ANY
Motiu de l'ocupació: OCUPACIO VIA PUBLICA PER TAULES I  CADIRES 8M X 2M DURANT

TOT L'ANY
Observacions: Condicionada al compliment de l'Ordenança reguladora de l'ocupació de la

via pública amb taules i cadires per a terrasses, vetlladors i instal·lacions
similars.

Sol·licitant: JFPD
Registre general: 69 - 12/01/2017
Expedient: 2-43-17-16
Emplaçament: MUNTANER, 1
Tipus Terrassa: TAULES I CADIRES
Superfície ocupada: 17,00 m² (8,50 m x 2,00 m) 
Durada de l'ocupació: TOT L’ANY
Motiu de l'ocupació: OCUPACIO VIA PUBLICA PER TAULES I CADIRES EN 17 M2 DURANT

TOT L'ANY

2. Informar als interessats que l’atorgament de dites llicències tan sols els atribueix una condició de
precaristes, essencialment revocable per raons d’interès públic, en les termes de l’art. 57.2 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Patrimoni  de les entitats locals  de
Catalunya (endavant RPC).

I només legitima l’ocupació en l’emplaçament i per la superfície dalt referenciades.
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3.  Informar  als  interessats  que  estan  obligats  a  deixar  lliure  els  béns  ocupats  un  cop  conclogui
l’ocupació. I que estan obligats a restaurar els danys que causi els béns i a respondre dels mateixos
danys, en els termes que estableix l’art. 175 RPC.

5. CONCESSIONS FUNERÀRIES  

TRANSMISSIÓ DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS  

Vista la sol·licitud de transmissió de concessió funerària formulada pel peticionari.

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: DBG
Expedient: 1-13-17-2 (6)
Anterior Titular: PQG
Nínxol: 315-A; 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.
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I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les tretze hores i quaranta-cinc minuts, i de tot el que s'ha tractat es formula la present acta de
la qual, com a secretària dono fe.

La Presidenta, La secretària,
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