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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 9 DE JUNY 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 nou de juny 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. Concessió crèdit extraordinari i aprovació del conveni de subvenció per a impulsar la
consolidació de la Fira Sonora al municipi.

5. Establiment d'un preu públic per la participació en les activitats esportives del programa
FitJove.

6. Aprovació  de  les  bases  específiques  reguladores  del  procediment  selectiu  per  a  la
cobertura, mitjançant el sistema de concurs de mobilitat horitzontal, d’una plaça d’agent
de la policia local de l’Ajuntament d’Ulldecona, en règim de personal funcionari.

7. Llicències d’ocupació de la via pública. 

8. Concessions funeràries.

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

Obert l'acte per la presidència, s'han adoptat els acords següents:
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  

S'aprova  l'acta  de  la  sessió  anterior,  celebrada  el  dia  12 de  maig  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: COOPERATIVA AGRICOLA I SECCIO DE CREDIT D'ULLDECONA, SCCL
Registre general: 1962 - 25/07/2016
Expedient: 2-33-16-69
Emplaçament: MAJOR, 183
Obra a realitzar: TRASLLAT DE LES INSTAL·LACIONS MECANIQUES DE LA UNITAT DE

SUBMINISTRAMENT  DE  CARBURANTS  EXISTENT  I  DE  L'HIDRANT

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: MCMV
Registre general: 467 - 22/02/2017
Expedient: 2-33-17-16
Emplaçament: ENCOMANDA, 3-5
Obra a realitzar: SUBSTITUCIÓ DE TRAM DE COBERTA I DE SOSTRE EN UN EDIFICI

ENTRE MITGERES
Observacions: Amb  les  condicions  que  estableix  el  Departament  de  Cultura  de  la

Generalitat de Catalunya:
1. Caldrà conservar l'estructura de jàsseres de fusta de la coberta, amb
les  reparacions,  reforços  necessaris,  l'aïllament  i  impermeabilització
adequades  per  tal  de  garantir  i  millorar  l'habitabilitat  de  l'espai,  i  la
perdurabilitat del monument.
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2. Pel que fa a les noves fusteries de la façana posterior, cal que siguin,
o bé de fusta, o metàl·liques de tonalitats semblants a la fusta.

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: BANKIA, SA
Registre general: 1165 - 09/05/2017
Expedient: 2-33-17-35
Emplaçament: SANT PASQUAL, 17
Obra a realitzar: ENDERROC DE L'EDIFICI
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: BANKIA, SA
Registre general: 1166 - 09/05/2017
Expedient: 2-33-17-36
Emplaçament: MONTCADA, 21
Obra a realitzar: ENDERROC DE L'EDIFICI
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: JJMM
Registre general: 1389 - 18/05/2017
Expedient: 2-33-17-40
Emplaçament: MURADA DE BAIX, 49-51
Obra a realitzar: SUBSTITUCIO DE TRAM DE LA COBERTA
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Observacions: Condicionada a què tal com resta indicat a l'esmena del document tècnic
presentat, caldrà emprar com a material d'acabat de la coberta, la teula àrab
o un acabat que imiti l'acabat amb teula àrab, per tal d'integrar l'edificació
amb la tipologia de l'entorn (art. 10.1. NSU).
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: CASTELL VIDAL, S.L.
Registre general: 1418 - 23/05/2017
Expedient: 2-33-17-41
Emplaçament: CTRA. LA SENIA, KM. 4 (POL. 75, PARC. 10, 11, 86)
Obra a realitzar: PAVIMENTAR 200 M2 DEL JARDI
Observacions: Condicionada a què caldrà tenir present allò que preveu el Codi Tècnic de

l'Edificació, pel que respecta al lliscament del paviment exterior,  tenint en
compte l'ús recreatiu que pot tenir aquest espai exterior vinculat a l'activitat
principal que actualment es desenvolupa en aquest emplaçament.

Nom: INMOBILIARIA A.F.P., SL
Registre general: 1435 - 24/05/2017
Expedient: 2-33-17-42
Emplaçament: AFORES, 15 - EL CASTELL
Obra a realitzar: REFORÇ  ESTRUCTURAL  PARCIAL,  ARRANJAMENT  DE  FAÇANA  I

COL·LOCACIO DE 4 FINESTRES
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: JCA 
Registre general: 1468 - 26/05/2017
Expedient: 2-33-17-43
Emplaçament: PURISSIMA, 16
Obra a realitzar: ENDERROC HABITATGE RUINOS ENTRE MITGERES
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.
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En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres, haurà
de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

Nom: NSV
Registre general: 1496 - 30/05/2017
Expedient: 2-33-17-44
Emplaçament: POL. 69, PARC. 50
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE BASSA DE REG DE 6,5 m x 4,5 m I 2 m D'ALÇADA
Observacions: condicionada a què s’haurà de respectar la distància de 10 metres a l’eix de

camí de primer ordre, i 6 metres a la resta de camins, així com de 3 metres
a la resta de límits de la parcel·la.
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: MAFR
Registre general: 1522 - 01/06/2017
Expedient: 2-33-17-47
Emplaçament: POL. 36, PARC. 127
Obra a realitzar: ARRANJAMENT CASETA EXISTENT DE 9 M2
Observacions: Condicionada a què:

• 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.

• 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.

• 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.

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

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

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

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

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

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

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

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. DESISTIMENT  

Nom: MOS
Registre general: 1560 - 05/06/2015
Emplaçament: CTRA. ULLDECONA - VINARÒS, S/N (POL. 73, PARC. 216)
Obra a realitzar: CONSTRUCCIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR EN EDIFICI EXISTENT

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

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Acceptar el desistiment a la llicència urbanística dalt referenciada.
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3. LLICÈNCIES AMBIENTALS  

LPCAA. CANVI NO SUBSTÀNCIAL.  

Sol·licitant: SAUCH QUEROL, EDUARDO
Registre General: 250 – 31/01/2017
Expedient: 2-37-07-41 A
Emplaçament: POL. 81, PARC. 76
Activitat: AMPLIACIO  EXPLOTACIO  20.000  POLLASTRES  I  500  PORCS

D'ENGREIX FINS A 25.000 POLLASTRES I 500 PORCS D'ENGREIX
Marca Oficial: 8500AJ
Classificació 
Llei 3/98: ANNEX II.1 – LLICÈNCIA AMBIENTAL. CODI 11.1.k.
Classificació 
Llei 10/2009: ANNEX III –  RÈGIM COMUNICACIÓ
Grup activitat: 11. ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERES

1.k.  PLACES  D’AVIRAM  I  D’ALTRES  ESPÈCIES  ANIMALS,  INCLOSES
PORCÍ I/O BOVÍ, LA SUMA DE LES QUALS SIGUI < 500 URP i > 1 URP.

Antecedents:

1.  En  data  14  de  maig  de  2010  la  Junta  de  Govern  Local  de  l'Ajuntament  va  atorgar  llicència
ambiental per una explotatació de 20.000 pollastres i 500 porcs d’engreix al pol. 81, parc. 76 del terme
municipal d'Ulldecona, sent el seu titular el Sr. SAUCH QUEROL, EDUARDO. Aquesta llicència es
trobava sotmesa al règim de la Llei 3/98, classificada com Annex II.1 (actualment derogada). Aquesta
llicència va ser atorgada condicionada a la realització d'un control específic en el termini de 6 mesos i
a controls periòdics cada 4 anys.

2.  En data 31 de gener de 2017 i  RGE núm. 250, s'ha sol·licitat  un canvi  a la llicència existent,
consistent en augmentar la capacitat de la granja fins els 25.000 pollastres i 500 porcs d’engreix,
sense afectar les instal·lacions actuals de la nau. Amb aquesta sol·licitud s’aporta una fotocòpia del
Registre d’Explotacions Ramaderes de la Generalitat de Catalunya, en el qual consta com a inscrit
aquest augment de capacitat que es sol·licita.

3. En data 17 de febrer de 2017 es va realitzar una proposta de resolució de la present llicència
ambiental.

4. En data 23 de març de 2017 s’ha realitzat l’informe tècnic, que consta a l’expedient.

5. 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).

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:

1. Deixar sense efectes la proposta de resolució de data 17 de febrer de 2017.

2. Declarar el canvi proposat en data 31 de gener de 2017 i RGE núm. 250, per part del Sr. SAUCH
QUEROL, EDUARDO com a canvi no substancial, ja que no afecta els vectors ambientals autoritzats
inicialment ni  a la salut de les persones,  autoritzant  aquesta modificació de la llicència ambiental
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actual, quedant l'activitat amb la mateixa llicència ambiental per una capacitat de 25.000 pollastres
d’engreix i 500 porcs d’engreix., condicionada a les següents mesures:

Condicions addicionals al programa de correccions per a l’exercici de l’activitat

• Comprovar que no s’utilitzen residus de serradures com a combustible ni com a jaç, o bé
que es disposa de la corresponent declaració de subproducte.

• El titular haurà d'acreditar que forma part de la comunitat de regants, que aquesta estigui
reconeguda per l'organisme de conca i que disposin del corresponent títol de concessió o,
en el seu defecte, la sol·licitud de concessió realitzada per la comunitat d'usuaris davant
l'organisme de conca.

Condicions addicionals de gestió per a l’exercici de l’activitat

Gestió d’aigües residuals

• Les aigües sanitàries i de neteja s’han de gestionar amb les dejeccions ramaderes.
• No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.
• L’explotació haurà d’adoptar les mesures necessàries per tal que les aigües pluvials no

entrin en contacte amb elements contaminants (fems, deixalles, pinsos, dejeccions, etc.) i
pugui afectar el medi hídric.

• En cas que l’activitat es trobi en zona de policia, caldrà que disposi de la corresponent
autorització.

Gestió de les dejeccions ramaderes

• Les  instal·lacions  per  a  l'emmagatzematge  de  les  dejeccions  ramaderes  han  de  ser
estanques, de tal manera que el seu contingut no pugui sortir de l'interior, i han d'estar
construïdes de tal forma que s'eviti l'entrada de les aigües, pluvials netes, d'escolament
superficial.

• La neteja de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d'aigua utilitzada
i la freqüència permetin reduir la quantitat d'aigües brutes generades.

• Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l'activitat, les aigües de
neteja  de les edificacions,  i  les aigües residuals  sanitàries,  s'hauran d'aconduir  fins al
sistema d'emmagatzematge  de les dejeccions ramaderes (el  dimensionament  del  qual
haurà de contemplar l'entrada d'aquestes aigües).

• S'adoptaran  les  mesures  de  seguretat  adients  per  tal  d'evitar  vessaments  accidentals
durant les operacions d'extracció de les dejeccions  i de les aigües residuals dels sistemes
d'emmagatzematge.

• En el cas que la capacitat de bestiar per la qual s’atorga la llicència ambiental i la capacitat
que consta al Llibre d’Explotació Ramadera (LER) no coincideixin, el titular de l’explotació
ramadera haurà de presentar a l’oficina comarcal corresponent la llicència ambiental, en el
termini de 15 dies des de la data de recepció de la mateixa, per tal d’adequar el LER a la
capacitat de bestiar que figura a la llicència ambiental.

• L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i la resta de fertilitzants nitrogenats en
zona vulnerable es farà respectant el Decret 136/2009, o normativa que el substitueixi, i el
Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d’octubre de
1998).

• En  zona vulnerable,  les  èpoques d’aplicació  agrícola  dels  fertilitzants  nitrogenats  i  les
quantitats màximes de nitrogen a aplicar respectaran el que s’indica als articles 4 i 5 del
Decret 136/2009.

• Per a les zones vulnerables establertes pels Decrets 283/1998 i 476/2004, la quantitat
màxima de nitrogen procedent dels fems i altres materials orgànics a aplicar és de 170 kg
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N/ha  i  any,  mentre  que  a  les  zones  designades  vulnerables  per  l’Acord  de  Govern
128/2009, és la que s’estableix a l’article 24 del Decret 136/2009, mentre que a l’agost del
2010 serà de 170 kg N/ha i any.

• En  les  zones  no  designades  com a  vulnerables  pels  Decret  283/1998  i  476/2004,  la
quantitat màxima de nitrogen procedent dels fems i altres materials orgànics a aplicar és la
que s’estableix a l’article 24 del Decret 136/2009.

• L’aplicació  agrícola  de  les  dejeccions  ramaderes  en  aquelles  zones  que  no  es  van
designar vulnerables pels Decrets 283/1998 i 476/2004 es farà respectant al màxim les
recomanacions del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de
22 d’octubre de 1998).

• El mètode d’aplicació dels fertilitzants nitrogenats, tant en zona vulnerable com fora de les
zones  vulnerables, es farà d’acord amb l’article 8 del Decret 136/2009, tenint en compte el
que es disposa als articles 9 i 10 de l’esmentat Decret, sobre l’aplicació dels fertilitzants en
terrenys de fort pendent i l’aplicació en terrenys entollats, inundables, gelats o nevats.

• En l’aplicació agrícola dels fertilitzants caldrà respectar les distàncies i terminis màxims
d’incorporació de fertilitzants al sòl fixats a la Secció 2 del Decret 136/2009. També caldrà
tenir  en  compte  les  possibles  restriccions  en  l’aplicació  de  fertilitzants  a  l’entorn  de
captacions d’aigua subterrània  destinada a consum humà derivades de l’article  32 del
mateix Decret.

• D’acord  amb  la  disposició  transitòria  tercera  del  Decret  136/2009,  les  explotacions
existents  disposen  d’un  any  des  de  l’entrada  en  vigor  del  Decret  per  complir  els
requeriments relatius a la capacitat d’emmagatzematge que s’estableixen a l’article 15 i
per presentar una modificació del Pla de gestió, de conformitat amb l’article 21.6, en cas
que es vegi incrementada la quantitat de nitrogen com a conseqüència de l’aplicació dels
valors estàndard establerts o per adaptar l’aplicació agrícola de les dejeccions a les dosis
indicades a l’annex 9.1 del Decret 136/2009. 

• Els  sistemes  d’emmagatzematge  hauran  d’estar  construïts,  mantinguts  i  explotats  de
manera que s’eviti qualsevol fuita ja sigui per lixiviació, percolació o sobreeiximent.

• El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per a
la  correcta  gestió  de  les  dejeccions  ramaderes,  especialment  davant  situacions
imprevistes o excepcionals.

• En cas de produir-se canvis  en la  gestió de les dejeccions caldrà atenir-se al  que es
disposa als apartats 6, 7 i 8 de l’article 21 del Decret 136/2009.

• El titular de l’explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de les
dejeccions  ramaderes,  que  es  pot  obtenir  a  les  Oficines  Comarcals  del  Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural o bé a la pàgina web:
http://www.gencat.cat/dar > Ramaderia. Sanitat Animal > Gestió de dejeccions ramaderes i
fertilitzants nitrogenats> Impresos i models. 

Bioseguretat

L’explotació haurà de complir en tot moment amb les mesures de bioseguretat establertes per
la legislació vigent per evitar la difusió de malalties.

Gestió d’animals morts

La  gestió  s’efectuarà  mitjançant  un  gestor  autoritzat,  tenint  en  compte  les  següents
condicions:

• El contenidor haurà d’estar tapat.
• El contenidor s’haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida.
• El  contenidor  i  el  seu  entorn  s’haurà  de  mantenir  en  bones  condicions  de  neteja  i

desinfecció.
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• En  produir-se  una  baixa  caldrà  avisar  al  servei  de  recollida  amb la  màxima  brevetat
possible.

• En el cas d’existència de fossa de cadàvers fora d’ús, , la gestió dels animals morts no es
podrà  efectuar  mitjançant  aquesta,  d’acord  amb  el  Reglament  1774/2002  en  el  qual
s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats al
consum humà

Gestió dels residus agroquímics

• L’emmagatzematge dels residus agroquímics s’efectuarà en recipients tancats.
• El temps màxim d’emmagatzematge d’aquests residus no superarà els sis mesos.
• La gestió d’aquests residus es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per

la  seva  recollida,  es  podran  utilitzar  els  serveis  d’associacions  o  de  distribuïdors  de
productes zoosanitaris.

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

• Control Específic: en el termini de 6 mesos des de la data de concessió de la llicència per
verificar que s'han dut a terme les mesures correctores proposades en el programa de
correcció presentat i les addicionals fixades en l’apartat 1.1 de l’annex I d’aquest informe i
que es detallen a continuació:

• Disposar  de  la  capacitat  d’emmagatzematge  impermeable  necessària  de  538  m3,
d’acord a la documentació aportada.

• Comprovar que no s’utilitzen residus de serradures com a combustible ni com a jaç, o
bé que es disposa de la corresponent declaració de subproducte.

• Acreditar que forma part de la comunitat de regants, que aquesta estigui reconeguda
per l'organisme de conca i que disposin del corresponent títol de concessió o, en el
seu defecte, la sol·licitud de concessió realitzada per la comunitat d'usuaris davant
l'organisme de conca.

• Comprovar que es disposa, d’acord amb la documentació presentada en el programa
de  correccions,  de  tanca  perimetral,  accés  controlat  de  vehicles,  sistema  de
desinfecció,  programa  de  desratització,  desinfecció  i  desinsectació,  dependències
d’higiene personal.

• Disposar de la certificació tècnica referida a l’ampliació, que acrediti que l’activitat i les
instal·lacions s’adeqüen a la memòria ambiental presentda i que es compleixen tots
els requisits ambientals.

• Cal presentar una còpia de la pòlissa d'assegurança agroramadera, que cobreixi la
totalitat de caps de bestiar després de l'ampliació, o bé adjuntar un document que
garanteixi el compromís d'actualitzar la pòlissa quan canviï el cens de l'explotació.

• Cal presentar un PGDR elaborat i signat per una persona tècnica habilitada pel DAAM,
que inclogui la totalitat de caps de l'explotació i que vagi a nom del titular actual.

• 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.
Amb anterioritat a la seva actuació, l’entitat que verifiqui o realitzi el control ho haurà de
notificar  al  Departament  de  Medi  Ambient  a  les  Terres  de  l’Ebre,  als  efectes  de
comunicació oportuns.
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A més, seran objecte dels controls periòdics totes les determinacions fixades en la llicència
ambiental, i concretament:
o La disponibilitat  i  vigència del  contracte o pòlissa d’assegurança per  la recollida i

tractament dels animals morts.
o En el cas d’existència de fossa de cadàvers, que estigui fora d’ús.
o Que les  condicions  i  mesures  de  prevenció  de  les  zones d’emmagatzematge  de

residus agroquímics i d'animals morts, són les previstes i es troben en bon estat d'ús.
o El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge de residus.
o El correcte estat de manteniment i funcionament del sistema d’emmagatzematge de

les dejeccions i si escau, del sistema de tractament de les dejeccions.
o El llibre de gestió de les dejeccions ramaderes degudament emplenat.
o El  que  li  sigui  d’aplicació  segons  la  normativa  vigent  referent  a  aspectes

mediambientals en el moment d’aquest control.

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

5. Informar al 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 i darrer control periòdic 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,  per  tant,  els  controls
d'aquesta activitat es regiran per l'establert a aquesta llicència.

6.  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 específic en el termini de 6 mesos des de la
data de concessió de la llicència (14/05/2010) i controls periòdics cada 4 anys.
Segons les dades que disposa l'ajuntament, no s’ha realitzat cap control de l'activitat. Per tant, en el
termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta modificació, s'haurà de procedir a la realització
del control específic per part d’una ECA, en el qual s'inclourà el canvi no substancial.

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

OBERTURA ESTABLIMENTS. DECLARACIÓ RESPONSABLE. ASSABENTAT  

Sol·licitant: CHILLI, ABDELHAY
Registre General: 1178 - 11/05/2017
Expedient: 2-37-17-14
Emplaçament: MARTELL, 16, PB
Activitat: COMERÇ  AL  DETALL  EN  ESTABLIMENT  NO  ESPECIALITZAT  DE

PRODUCTES ALIMENTARIS, BEGUDES I TABACS
Classificació de 
l’activitat: DECLARACIÓ RESPONSABLE

Antecedents:

1. En data 11/05/2017 va entrar en aquest Ajuntament una declaració responsable d'inici de l'activitat
de COMERÇ AL DETALL EN ESTABLIMENT NO ESPECIALITZAT DE PRODUCTES ALIMENTARIS,
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BEGUDES I TABACS al carrer MARTELL, 16, PB, acompanyada de la documentació exigida per la
normativa vigent, per part del Sr. CHILLI, ABDELHAY. 

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 11/05/2017 el Sr. CHILLI,
ABDELHAY inicia l'activitat de COMERÇ AL DETALL EN ESTABLIMENT NO ESPECIALITZAT DE
PRODUCTES ALIMENTARIS, BEGUDES I TABACS al carrer MARTELL, 16, PB, 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.

AUTORITZACIÓ SANITÀRIA. COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: CHILLI, ABDELHAY
Registre General: 1179 - 11/05/2017
Expedient: 2-47-17-1
Emplaçament: MARTELL, 16, PB
Activitat: AUTORITZACIO SANITARIA COMERÇ AL DETALL EN ESTABLIMENTS

NO  ESPECIALITZATS,  DE  PRODUCTES  ALIMENTARIS,  BEGUDES  I
TABACS ENVASATS

Antecedents:

1.  En data 11/05/2017 va  entrar  en aquest  Ajuntament  una declaració  responsable  d'establiment
alimentari en una activitat de COMERÇ AL DETALL EN ESTABLIMENTS NO ESPECIALITZATS, DE
PRODUCTES ALIMENTARIS, BEGUDES I TABACS ENVASATS situada al carrer MARTELL, 16, PB,
per part del Sr. CHILLI, ABDELHAY. 

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts pels Criteris registrals per a establiments
minoristes  d'alimentació  a  Catalunya,  aprovats  pel  Consell  d'Administració  de  l'Agència  de  Salut
Pública de Catalunya, el 20 de febrer de 2012.

3.  L'activitat  en  la  qual  es  desenvoluparà  aquesta  venda  de  productes  alimentaris,  disposa  de
l'autorització pertinent de l'Ajuntament d'Ulldecona per a la seva obertura, tal com consta a l'expedient
2-37-17-14.

4. La Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la dita autorització 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. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 11/05/2017, s'atorga al Sr.
CHILLI, ABDELHAY el número de registre sanitari 4315619020000001 en l'activitat de COMERÇ AL
DETALL EN ESTABLIMENTS NO ESPECIALITZATS, DE PRODUCTES ALIMENTARIS, BEGUDES I
TABACS ENVASATS situada al carrer MARTELL, 16, PB, d'acord amb el Reial Decret 191/2011, de
18 de febrer, sobre el Registre Sanitari d'empreses alimentàries i aliments els Criteris registrals per a
establiments minoristes d'alimentació a Catalunya, aprovats pel Consell d'Administració de l'Agència
de Salut Pública de Catalunya, el 20 de febrer de 2012.

2. Entregar, juntament amb la notificació del present acte, el full normalitzat d'autorització sanitària de
l'Ajuntament d'Ulldecona i inscriure l'esmentada activitat al Registre municipal sanitari.

4. CONCESSIÓ CRÈDIT EXTRAORDINARI I APROVACIÓ DEL CONVENI DE SUBVENCIÓ PER A IMPULSAR LA  
CONSOLIDACIÓ DE LA FIRA SONORA AL MUNICIPI.  

Es retira el punt de l’ordre del dia abans de passar a deliberació.

5.  ESTABLIMENT D'UN PREU PÚBLIC PER LA PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS ESPORTIVES DEL  
PROGRAMA FITJOVE.  

L’Ajuntament es troba interessat en participar, en col·laboració amb la Fundació EsportSalus, en la
realització del programa Fitjove, dirigit a fomentar l’esport entre els joves del municipi.

Segons la proposta econòmica presentada per  la  Fundació EsportSalus,  es quantifica el  cost  de
prestació del servei en 19€ per alumne i mes. La Fundació EsportSalus col·laborarà en el finançament
d’aquesta activitat amb el pagament de 10€ per alumne inscrit i mes.

D’acord amb l’article 41 de la Llei d’Hisendes Locals, les entitats locals podran establir preus públics
per  la  prestació  de  serveis  o  la  realització  d’activitats  de  la  seua  competència,  quan  aquestes
activitats no siguin de recepció obligatòria per part dels seus destinataris ni es realitzin en règim de
monopoli.

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 un preu públic per la participació en les activitats realitzades en el marc del programa
Fitjove, amb les següents condicions.

Obligat al pagament: Alumnes inscrits a les activitats esportives del programa Fitjove.
Import: 9€ al mes.
Meritació: El primer dia de cada mes.
Forma de pagament: En efectiu o mitjançant domiciliació bancària.

II. El present preu públic regirà durant l’edició 2017 del programa Fitjove.

III. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
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6. APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA  
COBERTURA, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS DE MOBILITAT HORITZONTAL, D’UNA PLAÇA D’AGENT  
DE LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA, EN RÈGIM DE PERSONAL FUNCIONARI.  

Atesa la necessitat d'aquest Ajuntament de cobrir d’una plaça d'agent de la policia local, vacant en la
plantilla de personal, en règim de personal funcionari. 

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:

Aprovar les bases específiques reguladores del procediment selectiu per a la cobertura, mitjançant el
sistema de concurs de mobilitat horitzontal, d’una plaça d’agent de la policia local de l’Ajuntament
d’Ulldecona, vacant en la plantilla  de personal d'aquest  Ajuntament,  en els termes incorporats en
l'expedient.

7. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  

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

Sol·licitant: DENIA BLASCO, ASCENSION
Registre general: 1468 - 26/05/2016
Expedient: 2-43-16-27
Emplaçament: CLAVE, 31
Tipus Terrassa: TAULES I CADIRES
Superfície ocupada: 16,00 m² (8,0 m x 2,00 m)
Durada de l'ocupació: JUNY A SETEMBRE 2016
Motiu de l'ocupació: OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER TAULES I CADIRES

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació de via pública dalt referenciada,

En data 2/06/2016 es va notificar que mancava aportar dades de la terrassa sol·licitada, per tal de
continuar amb el tràmit de la llicència, les quals avui dia encara no s’han 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
l’article 21 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Donat que s’ha superat amb escreix el termini per aportar la documentació requerida. 

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. Declarar la caducitat de l’expedient dalt referenciat, i procedir a l’arxivament de les actuacions.
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8. CONCESSIONS FUNERÀRIES  

TRANSMISSIONS DE CONCESSIONS SOBRE DRETS FUNERARIS  

Vistes  les  sol·licituds  de  transmissions  de  concessions  funeràries  formulades  pels  diferents
peticionaris.

Atesos els antecedents i dades obrants en el Registre Municipal de sepultures, nínxols, mausoleus i
panteons.

Atès que hi concorre alguna de les circumstàncies necessàries per autoritzar la transmissió (bé que
l'anterior titular hagi prestat el seu consentiment, bé que el nou titular sigui causa havent successori
per causa de mort de l'anterior titular).

Atès que el bé té naturalesa demanial i el títol que legitima l'ús és la concessió administrativa segons
l'art.  202.4  de la  Llei  8/87,  de 15  d'abril,  municipal  i  de  règim local  de  Catalunya  (en  endavant
LMRLC), la seva transmissió se subjecta a autorització.

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: JPP
Expedient: 1-13-17-2 (7)
Anterior Titular: CPP
Nínxol: 5-C; Ulldecona

Nou titular: JPP
Expedient: 1-13-17-2 (8)
Anterior Titular: CPP
Nínxol: 6-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.

RENÚNCIES A LES CONCESSIONS SOBRE DRETS FUNERARIS  

Vistes les sol·licituds de renúncia a les concessions funeràries.

Pàg. 15/17 Expedient: 1-3-17-6



Junta Govern Local
any 2017

Atesos els antecedents i dades obrants en el Registre Municipal de sepultures, nínxols, mausoleus i
panteons.

Atès que les renúncies al dret són legítimes de conformitat amb els arts. 90 i 91 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú i ha de ser acceptada sense cap més tràmit per l'Ajuntament.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1.  Acceptar les renúncies a les concessions que es detallen a continuació  sobre drets funeraris,
consistent en l'ocupació privativa dels nínxols, del cementiri municipal.

Titular: LRV
Expedient: 1-13-17-4 (1)
Nínxol: 103-A; Els Valentins

Titular: LRV
Expedient: 1-13-17-4 (1)
Nínxol: 104-A; Els Valentins

9. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC: GUALS  

ATORGAMENT DE LLICÈNCIES  

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

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

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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

Sol·licitant: JVM
Emplaçament: c/ Balmes, 4
Metres lineals: 4
Gual Número: 318
Observacions: Autorització per pintar el contragual del davant del gual

Sol·licitant: JJLS
Emplaçament: c/ Balmes, 5
Metres lineals: Ampliació del gual en 1 metre més del gual núm. 324
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Sol·licitant: MIV
Emplaçament: c/ Dr. Robert, 7
Metres lineals: 4

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

2. Informar als interessats que l'atorgament de dites llicències tan sols els atribueix una condició de
precarista, essencialment revocable per raons d'interès públic, d'urbanització i d'ordenació del trànsit,
i sense dret a indemnització.

3.  Informar  als  interessats  que  estan  obligats  a  deixar  lliure  els  béns  ocupats  un  cop  conclogui
l'ocupació,  ja  sigui  per  la  revocació  o  baixa  de  la  llicència,  amb  l'obligació  de  complir  amb  les
condicions que preveu l'article 17 de l'ordenança municipal reguladora dels guals per entrada i sortida
de vehicles al terme municipal d'Ulldecona. I que 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.

4.  La  llicència  de  gual  comporta  automàticament  la  llicència  d'obres  en  els  casos  en  què  sigui
necessària l'adequació o senyalització del gual corresponent, d'acord amb les oportunes indicacions
tècniques referents als elements urbans a emprar.

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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