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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 8 DE SETEMBRE 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 vuit de setembre 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. Atorgament dels ajuts de foment de l’ocupació destinat a empreses d’Ulldecona que
contractin persones desocupades i a nous autònoms empadronats a Ulldecona, any
2017.

5. Llicències d’ocupació de la via pública.

6. Concessions funeràries.

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

8. Llicències d'ocupació temporal: Mercat municipal. 

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  13  de  juliol  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: MARBRES SENIA, S.A.
Registre general: 1756 - 07/08/2014
Expedient: 2-33-14-45
Emplaçament: POL. 53, PARC. 176
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE CAMI
Observacions: Condicionada a:

• Caldrà aplicar els criteris i mesures d'integració proposats i continguts en
l'Estudi d'impacte i integració paisatgística aportat.

• Segons se'n desprèn de l'informe de l'ACA (Agència Catalana de l'Aigua)
l'actuació ha de respectar el  drenatge natural  de la zona, barranc del
Capellà,  sense  que  en  cap  cas  es  puguin  realitzar  actuacions  que
traslladin afeccions sobre els predis veïns.

• Tal i com s'indica a l'informe de l'Oficina de Medi Ambient de les Terres
de l'Ebre, pel que fa a les modificacions que suposen  la creació d'una
explanada  per  a  la  càrrega  de  blocs  de  pedra,  s'informa
desfavorablement atès que la tramitació per tal d'ampliar els límits de
l'activitat correspon a l'òrgan substantiu amb la corresponent tramitació
ambiental.

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: MMB
Registre general: 2739 - 04/11/2016
Expedient: 2-33-16-87
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Emplaçament: POL. 13, PARC. 82
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO MAGATZEM AGRICOLA 62,16 M2
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.

• 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: EVALM REFORMAS COSTA DORADA, SL
Registre general: 1882 - 07/07/2017
Expedient: 2-33-17-55
Emplaçament: PARIS, 4 - POL. IND. VALLDEPINS II
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO LLOSA FONAMENTACIO DE 10 m x 10 m
Observacions: Condicionada a què caldrà respectar l’espai de 10 metres de distància amb

el límit de parcel·la que estableix la normativa del Pla Parcial del Polígon
Industrial Valldepins II.

Nom: TENTORIUM ENERGY, SL
Registre general: 1935 - 12/07/2017
Expedient: 2-33-17-56
Emplaçament: BERLIN, PII-26 - POL. IND. VALLDEPINS II
Obra a realitzar: OBRES  MENORS  PER  ADAPTACIÓ  NAU  EXISTENT  A  US  DE

FABRICACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS
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: ANC
Registre general: 1937 - 12/07/2017
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Expedient: 2-33-17-57
Emplaçament: POL. 69, PARC. 38, 39, 40
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE SOLERA FORMIGO DE 400 M2 AL COSTAT DEL

MAGATZEM EXISTENT

Nom: AIS
Registre general: 2329 - 04/08/2017
Expedient: 2-33-17-58
Emplaçament: PLAÇA SALES I FERRE, 3
Obra a realitzar: CANVI  DE  COBERTA  I  REFORMA  DE  CAIXA  D'ESCALA  EN  EDIFICI

UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES
Observacions: Abans d’iniciar les obres caldrà dipositar la fiança prevista en l’article 11.c)

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

Nom: EPC
Registre general: 2338 - 07/08/2017
Expedient: 2-33-17-59
Emplaçament: PLAÇA ESGLESIA, 5
Obra a realitzar: ELIMINACIO DE GRAO ENTRADA I CANVIAR PECES APLACAT PEDRA

FAÇANA

Nom: JOM
Registre general: 2359 - 09/08/2017
Expedient: 2-33-17-61
Emplaçament: POL. 54, PARC. 398
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE 36,60 M DE TANCA
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: AFM
Registre general: 2474 - 23/08/2017
Expedient: 2-33-17-63
Emplaçament: SALVADOR VIDAL, 39
Obra a realitzar: REPICAR PARET PEDRA DE 3 M X 3 M

Nom: AUTOSERVICIO MONTSIA, CB
Registre general: 923 - 10/04/2017
Expedient: 2-33-17-30
Emplaçament: GUIFRE, 34-36 / AV. RAMON SALOMON, 32-32B
Obra a realitzar: REHABILITACIO I AMPLIACIO EDIFICI EXISTENT, PER A L'AMPLIACIO 

DE LOCAL SENSE US, ARRANJAMENT D'ESPAIS EXTERIORS PER A 
DESTINAR-LOS A APARCAMENT A L'AIRE LLIURE I ENDERROC DE 
VOLUMS INTERIORS

Observacions: Donar compte a la Junta de Govern Local, aprovat per decret d'alcaldia de
27 de juliol de 2017.
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Atès que es tracta  d'una obra de caràcter  provisional,  la  llicència  queda
subjecta a les següents condicions específiques:

• Article 54.3 del text refós del decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme (en endavant TRLU) 
"L’autorització d’usos i obres provisionals resta supeditada a:

a)  La  constitució  de  les  garanties  necessàries  per  a  assegurar  la
reposició de la situació alterada al seu estat originari.
b)  La  condició  resolutòria  que  els  compromisos  acceptats  pels
interessats  siguin  també  acceptats  expressament  pels  nous
propietaris i pels nous gestors o explotadors dels usos i les obres en
virtut de contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic que
els succeeixin."

• Article 54.4 del TRLU
"Les  condicions  sota  les  quals  s’atorga  l’autorització  d’usos  i  obres
provisionals,  acceptades  expressament  pels  destinataris,  s’han  de  fer
constar en el Registre de la Propietat, de conformitat amb la legislació
hipotecària.  L’eficàcia  de  l’autorització  resta  supeditada  a  aquesta
constància registral."
• Article 70.2 del decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
"Els usos provisionals han de cessar i  les obres provisionals s’han de
desmuntar  o  enderrocar,  sense  dret  a  indemnització,  quan  ho  acordi
l’administració municipal, amb audiència de les persones interessades,
per algun dels motius següents:

a) Per haver-se complert la condició resolutòria de l’article 69.3.
b) Per haver transcorregut el termini temporal màxim pel qual es va
atorgar la llicència urbanística corresponent.
c) Per tal d’executar les determinacions del planejament urbanístic,
hagi  transcorregut  o  no  el  termini  temporal  màxim pel  qual  es  va
atorgar la llicència urbanística corresponent."

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.
Tanmateix caldrà dipositar  la fiança prevista  en l’article  5.2.c) del  Decret
201/1994, de 26 de juliol,  regulador dels enderrocs i  altres residus de la
construcció, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny.
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.
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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 DE PRIMERA OCUPACIÓ  

Nom: OROVI 91, SL
Registre general: 835 - 30/03/2017
Expedient: 2-33-16-73 A
Emplaçament: VIDAL I BARRAQUER, 21 - MONTEMOLIN, 16
Obra realitzada: REFORMA INTERIOR I CANVI D'US D'UN LOCAL PER A GIMNAS 

PRIVAT - PRIMERA OCUPACIO

Vista la sol·licitud de llicència 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:

Atorgar la llicència urbanística de primera ocupació a la raó social OROVI 91, SL en relació la finca
emplaçada al carrer VIDAL I BARRAQUER, 21 - MONTEMOLIN, 16 per als usos previstos en la
llicència urbanística que es va atorgar.

DECLARACIÓ DE CADUCITAT  

Nom: BAS
Registre general: 474 - 28/02/12
Expedient: 2-33-12-14

Expedient: 1-3-17-8 Pàg. 6/24



Junta Govern Local
any 2017

Emplaçament: ALMOGAVERS, 8
Obra a realitzar: REHABILITACIO HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES

En  data  11/06/2012,  es  va  atorgar  al  Sr.  BAS  llicència  urbanística  per  a  REHABILITACIO
HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES. En data 22/06/2017, amb el RGE núm. 1739, el
tècnic director de l’obra, el Sr. Enrique Casanova Ripoll, comunica la seva renúncia a l’obra, la qual es
troba al 0% d’execució.

La llicència es va atorgar en data 11/06/2017, indicant que el termini per al seu acabament era de 3
anys d’acord amb el que disposa la normativa d’urbanisme. De conformitat amb l'art. 189 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la llei d’urbanisme (en endavant TRLU)
s'adverteix  al  titular  de  la  llicència  que  el  transcurs  d'aquest  termini  suposarà  la  caducitat  de  la
llicència,  de  forma que  la  continuació  de  les  actuacions  requerirà  la  sol·licitud  de  pròrroga  amb
antelació a la producció de la caducitat, sense la qual el seu exercici serà il·legítim. Segons l’article
189.5 del  TRLU, un cop caducada la  llicència urbanística,  l’òrgan municipal  competent  ho ha de
declarar i ha d’acordar l’arxivament de les actuacions, d’ofici o a instància de terceres persones i amb
l’audiència prèvia de la persona titular.  

Donat que s’ha superat amb escreix el termini, no es pot sol·licitar cap pròrroga, i tal com consta a
l’informe del tècnic municipal que obra a l’expedient, les obres no s’han iniciat. 

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.

3. LLICÈNCIES AMBIENTALS  

LPCAA. RÈGIM COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: BONAVILA BOIX, JOAQUIN
Registre General: 2046 - 14/07/2017
Expedient: 2-37-06-56 B
Emplaçament: POL. 83, PARC. 34, 35, 50, 51, 120
Activitat: EXPLOTACIO DE 1.300 PLACES DE PORCS D'ENGREIX EN GARRINS

DE 6 A 20 Kg
Marca Oficial: 850AZ
Canvi no substancial: AMPLIACIO  EXPLOTACIO  DE  1.100  PLACES  A  1.300  PLACES  DE

PORCS D'ENGREIX EN GARRINS DE 6 A 20 Kg
Classificació de 
l’activitat: ANNEX III – COMUNICACIÓ

Codi: 11. ACTIITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERES
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1.j. PLACES DE BESTIAR PORCÍ I/O BOVÍ, DE DIFERENTS APTITUDS,
TINGUIN O NO PLACES PER A ALTRES ESPÈCIES ANIMALS, EXCEPTE
SI DISPOSEN DE PLACES D’AVIRAM, LA SUMA DE LES QUALS SIGUI <
500 I > 3 URP

Antecedents:

1. En data 9/09/2011 la JGL es va assabentar de l’activitat d’EXPLOTACIO DE 1.100 PLACES DE
PORCS D'ENGREIX EN GARRINS DE 6 A 20 Kg al POL. 83, PARC. 34, 35, 50, 51, 120, per part del
Sr. BONAVILA BOIX, JOAQUIN

2. En data 14/07/2017 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació de canvi no substancial de
l'activitat AMPLIACIO EXPLOTACIO DE 1.100 PLACES A 1.300 PLACES DE PORCS D'ENGREIX
EN GARRINS DE 6 A 20 Kg al POL. 83, PARC. 34, 35, 50, 51, 120, per part del Sr. BONAVILA BOIX,
JOAQUIN. 

3. Els tècnics municipals han informat favorablement sobre el canvi no substancial.

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, d'acord amb la Llei 20/2009, que amb efectes des del
dia 14/07/2017 el  Sr. BONAVILA BOIX, JOAQUIN inicia la modificació de l'activitat  d’AMPLIACIO
EXPLOTACIO DE 1.100 PLACES A 1.300 PLACES DE PORCS D'ENGREIX EN GARRINS DE 6 A
20 Kg al POL. 83, PARC. 34, 35, 50, 51, 120, salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers,
condicionada al  compliment  dels  valors  límit  d'emissió,  les  mesures  preventives  marcades en  la
documentació aportada, llicència anterior i legislació pertinent.

2. Inscriure l'esmentat canvi no substancial al Registre municipal d'activitats.

LPCAA. CANVI NO SUBSTÀNCIAL  

Sol·licitant: BONAVILA BOIX, JOAQUIN
Registre General: 2090 – 20/07/2017
Expedient: 2-37-08-22 A
Emplaçament: POL. 52, PARC. 90, 166, 167
Activitat: EXPLOTACIÓ DE 2.400 PLACES DE PORCS DE TRANSICIÓ
Canvi proposat: AMPLIACIO EXPLOTACIO DE 2400 PLACES DE PORCS DE TRANSICIO

A 2800 PLACES DE PORCS DE TRANSICIO
Marca Oficial: 8500AO
Classificació 
Llei 3/98: ANNEX II.1 – LLICÈNCIA AMBIENTAL. CODI 11.1.b.
Classificació 
Llei 20/2009: ANNEX III – RÈGIM COMUNICACIÓ
Grup activitat: 11. ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERES

1.j. PLACES DE BESTIAR PORCÍ I/O BOVÍ, DE DIFERENTS APTITUDS,
TINGUIN O NO PLACES PER A ALTRES ESPÈCIES ANIMALS, EXCEPTE
SI DISPOSEN DE PLACES D’AVIRAM, LA SUMA DE LES QUALS SIGUI <
500 I > 3 URP
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Antecedents:

1. En data 14/05/2010 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament va atorgar llicència ambiental per una
explotació de 2.400 places de porcs de transició al POL. 52, PARC. 90, 166, 167 del terme municipal
d'Ulldecona,  sent  el  seu  titular  el  Sr.  BONAVILA  BOIX,  JOAQUIN.  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'uns controls periòdics cada 4 anys.

2. En data 20/07/2017 i RGE núm. 2090, s'ha sol·licitat un canvi no substancial a la llicència existent,
consistent en l’AMPLIACIO EXPLOTACIO DE 2400 PLACES DE PORCS DE TRANSICIO A 2800
PLACES DE PORCS DE TRANSICIO, sense afectar les instal·lacions actuals de la nau. Amb aquesta
sol·licitud s’aporta una memòria tècnica signada per un tècnic.

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. Consten a l’expedient els informes tècnics.

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. Declarar el canvi proposat en data 20/07/2017 i RGE núm. 2090, per part del Sr. BONAVILA BOIX,
JOAQUIN 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 actual, passant
a  classificar-se  al  Règim  de  Comunicació  (Annex  III)  i  quedant  la  definició  de  l’activitat  com
EXPLOTACIÓ DE 2.800 PLACES DE PORCS DE TRANSICIÓ.

2.  Informar  l’interessat  que  atenent  a  la  seva  classificació  anterior  com  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 havia de:

Controls periòdics. Així mateix, l’activitat resta sotmesa a controls posteriors mediambientals de
caràcter  periòdic  cada  quatre  anys,  que  garanteixi  la  seva  adequació  permanent  als  punts
assenyalats com a condicionants de la llicència.

Els control hauran de ser realitzats o verificats per una entitat col·laboradora de l’Administració
(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.

A  més,  seran  objecte  dels  controls  periòdics  totes  les  determinacions  fixades  en  la  llicència
ambiental, i concretament:

• La correcta gestió dels animals morts i dels residus perillosos (agroquímics, zoosanitaris,
etc).

• Comprovar la disponibilitat i vigència del contracte o pòlissa d’assegurança per la recollida i
tractament dels animals morts.

• En cas d’existència de fossa de cadàvers, que aquesta està fora d’us.
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• Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de residus
perillosos (agroquímics, zoosanitaris, etc.) i d'animals morts, són les previstes i es troben en
bon estat d'ús. El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge
d’aquests residus.

• Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de dejeccions
ramaderes, són les previstes i es troben en bon estat d'ús. El correcte estat de manteniment
i ordre d’aquestes zones d’emmagatzematge.

• El llibre de gestió de les dejeccions ramaderes degudament complimentat.
• El que li sigui d’aplicació segons la normativa vigent referent a aspectes mediambientals en

el moment d’aquest control.

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 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 periòdic 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  controls  periòdics cada 4 anys  des de la  data  de
concessió de la llicència (14/05/2010).
Segons les dades que disposa l'ajuntament, no s’ha realitzat cap control de l'activitat. Per tant, en el
termini  de  dos  mesos  des  de  l’aprovació  d’aquesta  modificació,  s'haurà  de  procedir  a  la
realització del control 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,  que en aquest  cas,  equival  al  control
periòdic que s’havia de realitzar.

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

OBERTURA ESTABLIMENTS. COMUNICACIÓ PRÈVIA. ASSABENTAT  

Sol·licitant: VIDICAN, AMALIA RAMONA 
Registre General: 612 - 10/03/2017
Expedient: 2-37-12-30 B
Emplaçament: MAJOR, 123
Activitat: BAR AMB TERRASSA DESCOBERTA
Aforament total 
activitat: 43 PERSONES
Aforament terrassa: SENSE VALORACIÓ PER SER DESCOBERTA
Superfície màx. 
Terrassa: 9,85 M² (10,94 m x 0,93 m)
Classificació de 
l’activitat: RÈGIM DE COMUNICACIÓ

ACTIVITAT RECREATIVA
RESTAURACIÓ
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BAR

Antecedents:

1. En data 12/11/2012 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Ulldecona va autoritzar l'obertura
d'un  bar  a  l'edifici  situat  al  carrer  Major  núm.  123  d'Ulldecona,  sent  el  seu  titular  actual  la  Sra.
VIDICAN, AMALIA RAMONA.

2.  Aquesta activitat  es va donar amb el  règim de la Llei  11/2009, es trobava classificada com a
llicència municipal d’establiments oberts al públic. Amb l’aprovació de la Llei 16/2015, del 21 de juliol,
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (LSA), aquesta activitat es classifica com a Comunicació
prèvia per l’esmentada Llei. Aquesta activitat es troba sota els preceptes de la Llei 16/2015 LSA, però
no afecta els requisits que s’han de complir per a la realització d’aquesta activitat,  que continuen
regulats en el nostre cas per la normativa sectorial d’espectacles.

3.  En data 10/03/2017 va entrar en aquest Ajuntament una sol·licitud de modificació de l'activitat
existent de BAR al carrer MAJOR, 123 per incloure una terrassa, acompanyada de la documentació
exigida per la normativa vigent, sol·licitada per part de la Sra. VIDICAN, AMALIA RAMONA.

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.

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

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 10/03/2017 la Sra. VIDICAN,
AMALIA RAMONA comunica la MODIFICACIÓ DE ACTIVITAT EXISTENT DE BAR PER INCLOURE
LA TERRASSA DESCOBERTA al carrer MAJOR, 123, 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.

3.  Informar  l’interessat  que  d'acord  amb  l'article  130  del  Decret  112/2010,  pel  qual  s'aprova  el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives de la Llei 11/2009, de regulació administrativa
dels espectacles públics i les activitats recreatives, l’establiment haurà de realitzar un control periòdic
que garanteixi la seva adequació permanent als punts assenyalats en aquesta llicència i projecte cada
quatre anys, d'acord amb l'article 132 del Decret 112/2010. El termini computa des de la data de
l'atorgament de la llicència o des de la darrera acta de control. L'acta de control s'ha d'aixecar abans
que finalitzi  aquest  termini.  La data  d’activitat  és  12/11/2012,  el  control  s’hauria  d’haver  realitzat
abans del 12/11/2016.
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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.

Seran objecte, tant de control inicial com dels controls periòdics, totes les determinacions fixades en
la llicència.

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

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

5. Informar l’interessat que prèviament a la instal·lació de la terrassa, s'haurà de procedir a la
sol·licitud de l'ocupació de la via  pública i  donar compliment a l’Ordenança reguladora de
l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses.

OBERTURA ESTABLIMENTS. COMUNICACIÓ PRÈVIA. ASSABENTAT  

Sol·licitant: EL HADRI, ABDELOUAHID
Registre General: 2256 - 27/07/217
Expedient: 2-37-17-12 A
Emplaçament: POL. 54, PARC. 59
Activitat: COMPRA VENDA D'AUTOMOBILS
Classificació de 
l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

Antecedents:

1.  En  data  27/07/217  va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
COMPRA VENDA D'AUTOMOBILS al carrer POL. 54, PARC. 59, acompanyada de la documentació
exigida per la normativa vigent, per part del Sr. EL HADRI, ABDELOUAHID. 

2. Aquesta activitat s’ha de realitzar en una nau existent que està dintre de la UA 21. Per aquesta raó,
s’ha tramitat l’expedient d’acord amb els articles 53 i 54 del Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU),
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i l’article 65 i següents del Decret 64/2014, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), a la Comissió d’Urbanisme
de les Terres de l’Ebre. En la sessió de data 13 de juliol de 2017 s’ha emès informe favorable sobre la
implantació de l’activitat de COMPRA VENDA D'AUTOMOBILS.

3. 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.

4. Els tècnics municipals han informat favorablement sobre el projecte.
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5. La Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la dita llicència per delegació de
l’Alcaldessa de data 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 27/07/217 el Sr. EL HADRI,
ABDELOUAHID inicia l'activitat de COMPRA VENDA D'AUTOMOBILS al POL. 54, PARC. 59, 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.

3.  Comunicar  a  l’interessat,  que  d’acord  amb  el  TRLU  i  el  RPLU,  atès  que  es  tracta  d’un  ús
provisional, la seva implantació resta supeditada al compliment dels següents punts:

• Article 54.3 del text refós del decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei d'Urbanisme (en endavant TRLU) 
"L’autorització d’usos i obres provisionals resta supeditada a:

a) La constitució de les garanties necessàries per a assegurar la reposició de la
situació alterada al seu estat originari.
b) La condició resolutòria que els compromisos acceptats pels interessats siguin
també  acceptats  expressament  pels  nous  propietaris  i  pels  nous  gestors  o
explotadors dels usos i les obres en virtut de contracte d’arrendament o qualsevol
altre negoci jurídic que els succeeixin."

• Article 54.4 del TRLU
"Les  condicions  sota  les  quals  s’atorga  l’autorització  d’usos  i  obres  provisionals,
acceptades expressament pels destinataris, s’han de fer constar en el Registre de la
Propietat, de conformitat amb la legislació hipotecària. L’eficàcia de l’autorització resta
supeditada a aquesta constància registral."

• Article  70 del  decret  64/2014, de 13 de maig,  pel  qual s'aprova el  Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística
"Els usos provisionals han de cessar i les obres provisionals s’han de desmuntar o
enderrocar, sense dret a indemnització, quan ho acordi l’administració municipal, amb
audiència de les persones interessades, per algun dels motius següents:

a) Per haver-se complert la condició resolutòria de l’article 69.3.
b)  Per  haver  transcorregut  el  termini  temporal  màxim  pel  qual  es  va  atorgar  la
llicència urbanística corresponent.
c)  Per  tal  d’executar  les  determinacions  del  planejament  urbanístic,  hagi
transcorregut  o  no  el  termini  temporal  màxim  pel  qual  es  va  atorgar  la  llicència
urbanística corresponent."

LPCAA. RÈGIM COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: CASTELL GARCIA, EDITH
Registre General: 1871 - 06/07/2017
Expedient: 2-37-17-19
Emplaçament: POL. 74, PARC. 110
Activitat: NUCLI ZOOLOGIC
Classificació de 
l’activitat: ANNEX III – COMUNICACIÓ
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Grup: 12. ALTRES ACTIVITATS
Subgrup:  33.  CENTRES  I  ESTABLIMENTS  QUE  ALLOTGEN,
COMERCIALITZEN, TRACTEN I REPRODUEIXEN ANIMALS

Antecedents:

1. En data 06/07/2017 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació d'inici de l'activitat de NUCLI
ZOOLOGIC al  POL.  74,  PARC. 110, acompanyada de la documentació  exigida per  la  normativa
vigent, per part de la Sra.  CASTELL GARCIA, EDITH. 

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta, d'acord amb la Llei 20/2009, que amb efectes des del
dia 06/07/2017 la Sra. CASTELL GARCIA, EDITH inicia l'activitat de NUCLI ZOOLOGIC al POL. 74,
PARC. 110, 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.

3. Les activitats incloses a l'annex III de la Llei 20/2009, d'acord amb l'art. 73 de l'esmentada llei, es
poden sotmetre al règim d'autocontrols periòdics atenent la necessitat de comprovar emissions de
l'activitat a l'atmosfera, com ara sorolls, vibracions, lluminositat i d'altres, i a l'aigua, o la caracterització
de  determinats  residus,  el  resultat  dels  quals  es  verifica  de  conformitat  amb  el  que  estableixi
l'Ordenança Municipal.

OBERTURA ESTABLIMENTS. COMUNICACIÓ PRÈVIA. ASSABENTAT  

Sol·licitant: DOMENECH LOPEZ, ADELAIDA
Registre General: 1940 - 12/07/2017
Expedient: 2-37-17-20
Emplaçament: POL. 71, PARC. 131
Activitat: COMPLEX DE RESTAURANT,  2  PISTES DE PADEL,  PISCINA I  PARC

INFANTIL
Classificació de 
l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

Antecedents:

1.  En  data  12/07/2017  va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
COMPLEX DE RESTAURANT, 2 PISTES DE PADEL, PISCINA I PARC INFANTIL al POL. 71, PARC.
131,  acompanyada  de  la  documentació  exigida  per  la  normativa  vigent,  per  part  de  la  Sra.
DOMENECH LOPEZ, ADELAIDA. 

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1.  Donar-se  per  assabentada  aquesta  Junta  que  amb  efectes  des  del  dia  12/07/2017  la  Sra.
DOMENECH LOPEZ, ADELAIDA inicia l'activitat de COMPLEX DE RESTAURANT, 2 PISTES DE
PADEL,  PISCINA I  PARC INFANTIL al  POL.  71,  PARC. 131, 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.

3.  Informar  l’interessat  que  d'acord  amb  l'article  130  del  Decret  112/2010,  pel  qual  s'aprova  el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives de la Llei 11/2009, de regulació administrativa
dels espectacles públics i les activitats recreatives, l’establiment haurà de realitzar un control periòdic
que garanteixi la seva adequació permanent als punts assenyalats en aquesta llicència i projecte cada
quatre anys, d'acord amb l'article 132 del Decret 112/2010. El termini computa des de la data de
l'atorgament de la llicència o des de la darrera acta de control. L'acta de control s'ha d'aixecar abans
abans del 12/07/2021. 
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.

Seran objecte, tant de control inicial com dels controls periòdics, totes les determinacions fixades en
la llicència.

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

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

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT. COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: BORONAT QUEROL, MIREIA
Registre General: 2380 - 11/08/2017
Expedient: 2-37-17-21
Emplaçament: SANT VICENT, 7
Activitat: HABITATGE US TURÍSTIC
Classificació de 
l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA
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Antecedents:

1.  En  data  11/08/2017  va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat
d’HABITATGE US TURISTIC al carrer SANT VICENT, 7, acompanyada de la documentació exigida
per la normativa vigent, per part de la Sra. BORONAT QUEROL, MIREIA. 

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

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1.  Donar-se  per  assabentada  aquesta  Junta  que  amb  efectes  des  del  dia  11/08/2017  la  Sra.
BORONAT QUEROL, MIREIA inicia l'activitat d’HABITATGE US TURISTIC al carrer SANT VICENT,
7, 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. Comunicar via telemàticament aquesta activitat a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, tal
com indica l'article 68.8 del Decret 159/2012, per tal que sigui  inscrita al Registre de Turisme de
Catalunya.

LPCAA. RÈGIM LLICÈNCIA. CANVI TITULAR  

Sol.licitant: ESTACIO ULLDECONA, SL
Anterior titular: BOGASOL, SA
Registre general: 1533 – 02/06/2017
Expedient: 2-37-03-33 A
Emplaçament: POL. 67, PARC. 42, 43 (CTRA. T332, ULLDECONA VINAROS, S/N)
Activitat: BENZINERA. VENDA AL DETALL DE CARBURANTS
Classificació: ANNEX II.2 – LLICÈNCIA AMBIENTAL

12. ALTRES ACTIVITATS
20. VENDA AL DETALL DE CARBURANTS PER A MOTORS DE 
COMBUSTIÓ INTERNA

Antecedents.

1. En data 05/09/2008 la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Ulldecona va atorgar llicència d'activitat
per exercir una activitat de BENZINERA. VENDA AL DETALL DE CARBURANTS al POL. 67, PARC.
42,  43  (CTRA.  T332,  ULLDECONA VINAROS,  S/N)  d'Ulldecona,  sent  el  seu titular  la  raó social
BOGASOL, SA. 

2. En data 02/06/2017, amb el RGE núm. 1533, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per
tal que la raó social ESTACIO ULLDECONA, SL figuri com a nou titular, havent-hi el consentiment del
titular actual.

Fonaments.
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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.

2. Vista la sol·licitud formulada per ESTACIO ULLDECONA, SL, per procedir al canvi de titularitat de
la llicència d'activitat de BENZINERA. VENDA AL DETALL DE CARBURANTS. Atès que la sol·licitud
gaudeix de tots els requisits per procedir al canvi de titularitat de conformitat amb l'art. 86 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser el nou titular de la llicència la raó social
ESTACIO ULLDECONA, SL.

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

3. Segons l'acord de la Junta de Govern de data 11/08/2008, aquesta activitat estava condicionada a:

• S’ha d’instal·lar un hidrant d’incendis normalitzat prop de l’entrada del local si no n’hi ha cap a
menys de 100 m. Es pot substituir l’hidrant per una reserva d’aigua amb una capacitat mínima
de 60 m³ o en el cas de disposar d’un dipòsit  d’aigua més petit  assegurar una capacitat
d’alimentació del dipòsit d’aigua de 1000 l/m durant 1 hora com a mínim.

4. Informar l’interessat que atenent a la seva classificació a l’annex II de la Llei 20/2009, de prevenció
i control ambiental de les activitats, l’establiment haurà de:

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

l’adequació de les mateixes a la llicència atorgada.
- Realitzar  un  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.

Cada sis anys:
- Realitzar  un  control  periòdic  que  garanteixi  la  seva  adequació  permanent  als  punts

assenyalats a l’apartat anterior.

5. Comunicar a l'interessat, què aquesta activitat, està condicionada a realitzar controls periòdics cada
6 anys. Segons les dades que disposa l'ajuntament, no s’ha realitzat cap control periòdic de l'activitat i
aquest s’havia de realitzar abans del 5/09/2014.

Per tant, en el termini de dos mesos des de la notificació d’aquest acte, s'haurà de procedir a la
realització  d'un  control  periòdic,  tret  que  es  pretengui  modificar  l’activitat  (segons el  certificat  de
compatibilitat urbanística sol·licitat).  En aquest cas, es procedirà segons s’especifiqui a la llicència
ambiental resultant. 

Els  controls  hauran de ser  realitzats  o verificats  per  una entitat  col·laboradora de l’Administració
degudament acreditada.
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6. Comunicar aquest acord a la raó social ESTACIO ULLDECONA, SL com a nou titular i a la raó
social BOGASOL, SA com anterior titular; i inscriure el canvi al Registre municipal d'activitats.

AUTORITZACIÓ SANITÀRIA. COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: DOMENECH LOPEZ, ADELAIDA
Registre General: 2041 - 14/07/2017
Expedient: 2-47-17-2
Emplaçament: POL. 71, PARC. 131
Activitat: REGISTRE SANITARI PER RESTAURANT

Antecedents:

1.  En data 14/07/2017 va entrar  en aquest  Ajuntament  una declaració  responsable  d'establiment
alimentari  en  una  activitat  de  restaurant  situada  al  POL.  71,  PARC.  131,  per  part  de  la  Sra.
DOMENECH LOPEZ, ADELAIDA. 

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 degustació de productes alimentaris, disposa de
l'autorització pertinent de l'Ajuntament d'Ulldecona per a la seva obertura, tal com consta a l'expedient
2-37-00-8.

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:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 14/07/2017, s'atorga a la
Sra. DOMENECH LOPEZ, ADELAIDA el número de registre sanitari 4315611030600001 en l'activitat
de RESTAURANT situada al POL. 71, PARC. 131, 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. ATORGAMENT DELS AJUTS DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ DESTINAT A EMPRESES D’ULLDECONA QUE  
CONTRACTIN PERSONES DESOCUPADES I A NOUS AUTÒNOMS EMPADRONATS A ULLDECONA, ANY 2017.  

En data  16  de  juny  de  2017  es  va  publicar  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Tarragona  la
convocatòria  de  l’ajut  de  foment  de  l’ocupació  destinat  a  empreses  d’Ulldecona  que  contractin
persones desocupades i a nous autònoms empadronats a Ulldecona, any 2017.

Vistes les sol·licituds presentades pels interessats i els informes emesos pels Serveis Administratius
municipals.
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La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Concedir la subvenció de foment de l’ocupació als beneficiaris que es detallen a continuació:

Inicials Modalitat
ARV Autònoms
CMC Autònoms
MTAS Autònoms
MMC Autònoms
MMC* Contractació
MFR Autònoms

* L’ajut concedit és de 300 € (percentatge de dedicació 60%)

2. Denegar la subvenció als següents sol·licitants, pels motius que a continuació s’indiquen:

Inicials Modalitat Motiu
EMEH Contractació (1)
ALS Contractació (2)

(1) El treballador contractat substitueix un altre que va causar baixa uns mesos abans de la
contractació. No s’ha produït creació d’ocupació neta ni augment de la plantilla mitjana.
(2) El treballador contractat no compleix el requisit d’estar empadronat a Ulldecona amb una
antiguitat mínima de 6 mesos.

3. Notificar aquest acord a les persones interessades.

4. Donar trasllat d'aquest acord a la Tresoreria municipal per tal de realitzar el pagament de la primera
fracció de l’ajut (250 €)

5. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació de via pública presentada pel peticionari,

Atès el contingut de l'informe tècnic que obra en l'expedient,

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar la llicència d’ocupació de la via pública que es detalla a continuació:

Sol·licitant: MELENDO COTURA, MARC
Registre general: 2340 - 07/08/2017
Expedient: 2-43-17-44
Emplaçament: PLAÇA CATALUNYA, 13
Tipus Terrassa: TAULES I CADIRES
Superfície ocupada: 8,40 m² (4,20 m x 2,00 m)

Pàg. 19/24 Expedient: 1-3-17-8



Junta Govern Local
any 2017

Durada de l'ocupació: 2 SETMANES (21/08/2017 – 03/09/2017)
Motiu de l'ocupació: OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  PER  TAULES  I  CADIRES  DURANT  2

SETMANES DES DEL 21/08
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.

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

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

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

6. CONCESSIONS FUNERÀRIES  

ATORGAMENT DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS  

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

Atès que l'Ajuntament és competent per a la prestació del servei públic de cementiri (segons el que
disposa l'art. 25.2 j de la llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant
LRBRL),  i  l'art.  63.2  j  de la Llei  8/87,  de 15 d'abril,  municipal  i  de règim local  de Catalunya (en
endavant LMRLC), el qual té la naturalesa de necessari (segons l'art. 26.1 LRBRL).

Atès que el  bé té naturalesa demanial  (art.  79.3 LRBRL i  185.1 LMRLC) i  l'ús que es pretén té
caràcter de privatiu (art. 202.4 LMRLC) el títol que legitima l'ús és la concessió administrativa i la seva
transmissió se subjecta a autorització.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar la concessió sobre drets funeraris consistent en l'ocupació privativa de nínxol del cementiri
municipal que es detalla a continuació:

Titular: MVBF
Expedient: 1-13-17-1 (5)
Nínxol: 452-A; Ulldecona 

2. La concessió queda subjecta al règim següent:

a. La concessió administrativa s'atorga per a la seva utilització inherent a l'afectació dels béns, per un
termini de 50 anys.

b. En els supòsits de transferència, aquesta se subjecta a autorització administrativa, i s'ha d'entendre
atorgada pel termini que resta al venciment de la concessió.
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c. La utilització del bé es farà únicament segons l'afectació.

d. El concessionari respondrà dels danys que causi al bé per dol o negligència.

e. La concessió s'extingirà immediatament una vegada conclòs el termini d'atorgament, de manera
que l'interessat haurà de deixar el bé lliure i vacu a disposició de l'administració.

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

3. Aprovar les liquidacions en concepte de Taxa sobre concessions funeràries en la seva modalitat.

TRANSMISSIONS DE CONCESSIONS SOBRE DRETS FUNERARIS  

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

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

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

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar les transmissions de les concessions funeràries que es detallen a continuació per a la seva
utilització inherent a l'afectació del bé.

Nou titular: TTP
Expedient: 1-13-17-2 (10)
Anterior Titular: RMPS
Nínxol: 144-A; Ulldecona

Nou titular: TTP
Expedient: 1-13-17-2 (11)
Anterior Titular: RMPS
Nínxol: 380-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.
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4.  Les  concessions  s'extingiran  immediatament  una  vegada  conclòs  el  termini  d'atorgament,  de
manera que els interessats hauran de deixar el bé lliure i vacu a disposició de l'administració.

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

7. 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: BBR
Emplaçament: c/ Carles Valmaña, 9
Expedient: 1-13-17-5 (11)
Metres lineals: 5

Sol·licitant: AMPR
Emplaçament: Pl. Sales i Ferré, 4 bis
Expedient: 1-13-17-5 (12)
Metres lineals: 3

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  que  sigui
necessària l'adequació o senyalització del gual corresponent, d'acord amb les oportunes indicacions
tècniques referents als elements urbans a emprar.
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RENÚNCIA A LA LLICÈNCIA  

Vista la sol·licitud de renúncia a la llicència d'ocupació del domini públic per a gual formulada pel
peticionari.

Vist el que estableixen 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,  pel  que  fa  a  la  renúncia  dels
interessats als seus drets.

Vist que s'ha donat compliment a allò que estableix l'article 17 de 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:

Acceptar la renúncia a la llicència d’ocupació del domini públic, guals, que es detalla a continuació:

Sol·licitant: JJVM
Emplaçament: C/ Comte Berenguer, 14
Expedient: 1-13-17-6 (2)

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

Sol·licitant: TPF
Emplaçament: c/ Comte Montemolin, 19 i c/ Maestrat, 20

El Sr. TPF en data 13 de juliol de 2017, amb registre general d'entrada número 2030, ha sol·licitat
modificació de l’adreça tributària del c/ Comte Montemolin, 17 per c/ Comte Montemolin, 19.

En data 13 de juliol de 2017, amb registre general d'entrada número 2031, s'ha sol·licitat canvi de
titularitat de les llicències de gual amb números 22 i 730, corresponents als c/ Comte Montemolin, 19 i
c/ Maestrat, 20, per tal que el Sr. TPF figuri com a nou titular.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1.  Acceptar  la  modificació  de  l’adreça  tributària  del  c/  Comte  Montemolin,  17  per  c/  Comte
Montemolin, 19.

2. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser el nou titular de la llicència el Sr. TPF.

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. Comunicar aquest acord al Sr. TPF, com a nou titular.
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8. LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. CANVI DE NOM DE LA PARADA EXTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL  

Sol·licitant: PMB
Titular anterior: PCJ

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per canvi de nom de la
parada del mercat exterior.

Atès que l'article 7.2.b) del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de
marxants,  preveu  la  transmissió  de  la  llicència  per  situacions  sobrevingudes  no  atribuïbles  a  la
voluntat del marxant, i aquesta situació ha quedat degudament acreditada en l'expedient.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar a PMB la llicència dalt referenciada, per canvi de nom de la parada del mercat exterior.

2.  Informar  a  l'interessat  que  l'atorgament  de  dita  llicència  tan  sols  li  atribueix  una  condició  de
precarista, essencialment revocable per raons d'interès públic, d'acord amb l'article 57.2 i concordants
del  Reglament  de  patrimoni  dels  ens  locals  de  Catalunya,  aprovat  per  Decret  336/1988,  de  17
d'octubre i la resta de disposicions vigents.

3. Informar a l'interessat que haurà de donar compliment a totes les obligacions que s'estableixen en
el Reglament del mercat municipal d'Ulldecona.

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,

Expedient: 1-3-17-8 Pàg. 24/24
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