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

EL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2017  

Presidenta:

Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP

Regidors:

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

Secretària:

Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Cap

A Ulldecona, el dia deu de novembre 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. Aprovació  inicial  de la  memòria  valorada de millora de la  urbanització  del  carrer

Vicent Aubà d’Ulldecona.

6. Aprovació inicial de la memòria valorada de millora de la urbanització del carrer Mar

d’Ulldecona.

7. Llicències d’ocupació de la via pública.

8. Concessions funeràries.
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9. Llicències d'ocupació del domini públic: Guals.

Obert l'acte per la presidència, s'han adoptat els acords següents:

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  

S'aprova  l'acta  de la  sessió  anterior,  celebrada el  dia  13 d’octubre 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: MPS
Registre general: 939 - 11/04/2017
Expedient: 2-33-17-32
Emplaçament: POL. 51, PARC. 24
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE MAGATZEM AGRICOLA
Observacions: Condicionada a què haurà de complir els aspectes següents:

• Caldrà seguir les indicacions que determina l'art. 15.12. de les NSU pel
que fa a l'adequació de l'edificació a l'entorn.

• Caldrà donar compliment a l'informe emès pel Parc Natural dels Ports de
14 d'octubre de 2017:
◦ D’acord amb l’article 51.1 del text refós de la llei d’urbanisme, “Els

materials, els sistemes constructius, el volum i la tipologia aparents de
les  edificacions  en  sòl  no  urbanitzable  han  d'ésser  els  propis  de
l'àmbit territorial on siguin emplaçats”. 

◦ D’acord al punt anterior les obres de construcció del nou magatzem
haurien de donar compliment als següents requisits:
▪ Utilitzar els materials propis de les construccions tradicionals de la

plana del Montsià, fent ús preferiblement de la teula àrab com a
acabat de la coberta. No deixar en cap cas elements de formigó a
vistes i  utilitzar el morter de color terrós com acabat de façana.
Respectar  les  formes  constructives,  proporcions  i  materials  del
ràfec i remats lateral de la teulada propis de la zona. 
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▪ Deixar l’entorn del mas lliure de materials relacionats amb l’obra
(arena, ciment, enderrocs, etc.) un cop finalitzada l’obra i portar les
runes i residus de l’obra a un abocador controlat i autoritzat. Lliurar
una còpia del justificant de recepció de residus formalitzat al Parc
Natural dels Ports, un cop finalitzada l’obra. 

• Caldrà  donar  compliment  a  l'informe  del  Departament  de  Territori  i
Sostenibilitat:
Pel que respecta a la fase d'obra, caldrà donar compliment als següents
punts:

◦ Utilitzar  en  tot  moment  els  accessos  existents  a  la  zona  per  tal
d’evitar-ne l’obertura de nous.

◦ Netejar les pales, culleres i altres elements de la maquinària d’obra
abans de sortir a les vies públiques.

◦ Un cop finalitzades les obres, la finca ha de quedar lliure de materials
relacionats  amb  l’obra  (arena,  ciment,  enderrocs,  plàstics,  papers,
etc.), estant expressament prohibit l’abandonament de runes i residus
de l’obra així com aplecs i amuntegaments de terres.
Els  residus  que  es  generin  s’han  de  classificar  adequadament  i
assegurar  el  tractament  posterior  adequat  d’acord  amb  el  Decret
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora dels residus.

◦ Pel que fa a la contaminació acústica, cal donar compliment a la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i
annexos modificats segons el Decret 176/2009, de 10 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei. En efecte, cal adaptar els
equips i prendre totes les mesures tècniques necessàries per tal de
no sobrepassar els nivells d’immissió que disposa la normativa.

Un cop finalitzades les obres, la direcció de l’obra haurà de presentar a
l'esmentada Oficina una addenda a la present sol·licitud que verifiqui el
compliment de les mesures i condicions establertes a l'informe com les
que se’n deriven per part del Parc Natural dels Ports de Beseit.

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 FABRA HERMANOS CB
Registre general: 1699 - 16/06/2017
Expedient: 2-33-17-51
Emplaçament: POL. 4, PARC. 28
Obra a realitzar: ESTESA CABLE AERI I SUBTERRANI PER DONAR SUBMINISTRAMENT

ELECTRIC AL MOLI D'OLI EXISTENT
Observacions: Condicionada  a  què  la  instal·lació  elèctrica  que  s’autoritza  és  única  i

exclusivament per a ús agrícola.
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: DL
Registre general: 2501 - 29/08/2017
Expedient: 2-33-17-64
Emplaçament: TRAVESSIA PIETAT, 5
Obra a realitzar: OBRES SEGONS PRESSUPOST ADJUNT
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: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.
Registre general: 2901 - 11/10/2017
Expedient: 2-33-17-73
Emplaçament: POL. 79, PARC. 61
Obra a realitzar: SUBSTITUCIO  DE  SECCIONADOR  DE  LINIA  AERIA  DE  MT  -  REF

84WILX-MT Fec:68975

Nom: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.
Registre general: 2902 - 11/10/2017
Expedient: 2-33-17-74
Emplaçament: POL. 53, PARC. 112
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO  D'EQUIP  DE  TELECOMANDAMENT  SOBRE  CEL·LES

EXISTENTS AL CT55185 - REF. 84WYJA-MT Fec:69074
Observacions: Condicionada  a  la  restitució  dels  paviments  a  l’estat  original  anterior  a

l’execució  de  les  obres  i,  a  l'acompliment  de  l'ordenança  municipal
d'instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la
via pública.
Només es permet l'obertura de rases entre dilluns i dijous, fins a les 7 de la
tarda, de tal manera que no es poden obrir rases en cap cas en cap de
setmana.
Abans d'iniciar les obres s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el
dia d'inici de les obres i el nom i telèfon de la persona responsable de les
mateixes, per correu electrònic (stecnics@ulldecona.cat) o fax (977720622,
a l'atenció dels serveis tècnics), amb una antelació mínima de 48 hores al
seu inici.

Nom: AGV
Registre general: 2946 - 16/10/2017
Expedient: 2-33-17-75
Emplaçament: NAVARRA, 10
Obra a realitzar: ENDERROC EDIFICI 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).
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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: MCML
Registre general: 2972 - 19/10/2017
Expedient: 2-33-17-76
Emplaçament: MAJOR, 212 (CAMI DE LA ROJA, 1)
Obra a realitzar: ENDERROC PARCIAL DE 4 NAUS, SUBSTITUCIO DE LA COBERTA DE

FIBROCIMENT I CONSTRUCCIO DE PARETS DE TANCAMENT
Observacions: Condicionada a:

• Per tal de poder autoritzar  les esmentades obres, i  per tal que els
terrenys  adquireixin  la  condició  de solar,  caldrà  costejar  i  cedir  en
document públic a l'Ajuntament les obres d'urbanització previstes als
semi-vials que confronten amb les parcel·les, és a dir, la perllongació
del vial Mestre Hierro fins al camí de la Roja (o carretera TV-3319),
així  com el  tram que correspon al  nou vial,  entre el  carrer Major i
l'esmentada perllongació del carrer Mestre Hierro.

• El sol·licitant de la llicència haurà de presentar a l’ajuntament, 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, tant de la
runa d’enderroc d’obra com la referent a les plaques de fibrociment.

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

Nom: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA
Registre general: 26/10/2017 - 3163
Expedient: 2-33-17-77
Emplaçament: SANT PASQUAL, 35-37
Obra a realitzar: CANALITZACIO  SOBRE  VORERA  I  CALÇADA  DE  0.3  M2  I  2

ESCOMESES DE 0.5 I 0.3 M2 - REF. gds13017100045
Observacions: Condicionada  a  la  restitució  dels  paviments  a  l’estat  original  anterior  a

l’execució  de  les  obres  i,  a  l'acompliment  de  l'ordenança  municipal
d'instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la
via pública.
Només es permet l'obertura de rases entre dilluns i dijous, fins les 7 de la
tarda, de tal manera que no es poden obrir rases en cap cas en cap de
setmana.
Abans d'iniciar les obres s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el
dia d'inici de les obres i el nom i telèfon de la persona responsable de les
mateixes, per correu electrònic (stecnics@ulldecona.cat) o fax (977720622,
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a l'atenció dels serveis tècnics), amb una antelació mínima de 48 hores al
seu inici.

Nom: GESDIP, SA
Registre general: 3183 - 31/10/2017
Expedient: 2-33-17-78
Emplaçament: MAJOR, 212
Obra a realitzar: COL·LOCACIO DE RETOL INFORMATIU A LA PARCEL·LA

Nom: FFT
Registre general: 3203 - 03/11/2017
Expedient: 2-33-17-80
Emplaçament: AV. CONSTITUCIO, 1, BAIXOS
Obra a realitzar: REFORMA DE LOCAL PER A BAR CAFETERIA
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: SAN ALFONSO, COOP. V.
Registre general: 3209 - 03/11/2017
Expedient: 2-33-17-81
Emplaçament: PARIS, PI-1 - POL. IND. VALLDEPINS I
Obra a realitzar: DESPLAÇAMENT DE 4 M DE LA PORTA D'ENTRADA DE CAMIONS I

D'UN PUNT DE L'ENLLUMENAT PUBLIC 3 M
Observacions: Condicionada a què caldrà posar en coneixement als Serveis Tècnics de

l’Ajuntament, abans d’enretirar la lluminària, per tal de replantejar la nova
ubicació. Caldrà seguir els criteris que estableix el Pla Parcial del Polígon
Industrial Valldepins II, executar el gual tal com determina l’art. 14.10, gual
del tipus I.C.S.

Nom: L'ANTIC HOSTAL, S.L.
Registre general: 3222 - 06/11/2017
Expedient: 2-33-17-82
Emplaçament: POL. 1, PARC. 17, 18, 19, 45 (CTRA. ULLDECONA-SENIA, KM 10)
Obra a realitzar: ARRANCADA I REPOSICIO DEL PAVIMENT DE LA PLANTA SOTERRANI

EN 85 M2

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 PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA  

Nom: MCQN
Registre general: 3197 - 02/11/2017
Expedient: 2-33-17-10 A
Objecte: PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA
Emplaçament: AV. ESCOLES, S/N

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

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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

3. LLICÈNCIES D’ACTIVITATS  

OBERTURA ESTABLIMENTS. COMUNICACIÓ PRÈVIA. ASSABENTAT.  

Sol·licitant: CHEX PINZEL, SL
Registre General: 3134 – 25/10/2017
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Expedient: 2-37-17-23
Emplaçament: CONSUELO GAVALDA, S/N (MAR, 66)
Activitat: INTERMEDIACIO EN EL COMERÇ ESPECIALITZAT EN ARTICLES DE

PINTURA, DROGUERIA I BRICOLATGE
Classificació de 
l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

Antecedents:

1.  En  data  25/10/2017  va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat
d’INTERMEDIACIO EN EL COMERÇ ESPECIALITZAT EN ARTICLES DE PINTURA, DROGUERIA I
BRICOLATGE al carrer CONSUELO GAVALDA, S/N (MAR, 66), acompanyada de la documentació
exigida per la normativa vigent, per part de la raó social CHEX PINZEL, SL.

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts per l'article 13.1.b) de la Llei 16/2015, del
21 de juliol,  de simplificació de l'activitat  administrativa  de l'Administració de la  Generalitat  i  dels
governs de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

3. Els tècnics municipals han informat favorablement.

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. Deixar sense efectes la proposta de resolució de data 4/10/2017, en la qual no s’acceptava la
comunicació realitzada en data 28/09/2017.

2. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 25/10/2017, la raó social
CHEX  PINZEL,  SL  inicia  l'activitat  d’INTERMEDIACIO  EN  EL  COMERÇ  ESPECIALITZAT  EN
ARTICLES DE PINTURA, DROGUERIA I BRICOLATGE al carrer CONSUELO GAVALDA, S/N (MAR,
66), 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.

LPCAA. CANVI NO SUBSTANCIAL.  

Sol·licitant: AGROLIVE INNOVACION Y MAQUINARIA, SLU
Registre General: 590 – 08/03/2017
Expedient: 2-37-17-22
Emplaçament: POL. 73, PARC. 239
Activitat: FABRICACIO DE MAQUINARIA AUXILIAR PER A L'AGRICULTURA
Classificació actual: ANNEX II.2 – LLICÈNCIA AMBIENTAL. CODI 3.27 i 12.18.a
Classificació segons 
canvi: ANNEX III – RÈGIM DE COMUNICACIÓ
Grup activitat: 3.27. FABRICACIÓ DE MATERIALS, MAQUINÀRIA I EQUIPS ELÈCTRICS,

ELECTRÒNICS I ÒPTICS.

Antecedents:
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1. En data 7/11/1994 la Comissió de Govern va atorgar  llicència d’activitat  a la raó social  Felipe
Borras SA per a un taller de fabricació de maquinària agrícola al pol.  73, parcel·la 239 del terme
municipal.

2. En data 9/08/2013 es va realitzar el canvi de titular de la llicència, passant a ser el nou titular la raó
social Agrolive Innovación y Maquinària SLU.

3. En data 08/03/2017 i RGE núm. 590 s'ha sol·licitat un canvi no substancial a la llicència existent,
que implica el seu pas de llicència ambiental a règim de comunicació ambiental municipal.

4. 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).

5. Consten a l’expedient els informes tècnics.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Declarar el canvi proposat en data 08/03/2017, per part de la raó social AGROLIVE INNOVACION
Y MAQUINARIA, SLU com a canvi no substancial, ja que no afecta els vectors ambientals autoritzats
inicialment  ni  a  la  salut  de  les  persones.  La definició  de l’activitat  queda com FABRICACIO DE
MAQUINARIA AUXILIAR PER A L'AGRICULTURA, condicionada presentar un certificat del tècnic
director de l'execució del projecte que acrediti que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen a l'estudi
ambiental i al projecte o la documentació tècnica presentada i que es compleixen tots els requisits
ambientals.

2. Deixar sense efectes la llicència atorgada en data 7/11/1994, per trobar-se actualment l'activitat dalt
esmentada sota els preceptes de la Llei 20/2009.

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

4. 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.

5. Comunicar la present proposta de resolució al titular de l’activitat i al Consell Comarcal del Montsià.

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

Sol·licitant: LOPEZ SIMO, JUDITH
Anterior titular: PORTILLA VANDER, CRISTIAN
Registre general: 3211 – 03/11/2017
Expedient: 2-37-10-28 A
Activitat: BAR AMB TERRASSA
Emplaçament: MAJOR, 90 - BAIXOS
Aforament màxim total: 25 PERSONES
Aforament terrassa: INCLOSA LOCAL
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Sup. Màxima terrassa: 9,20 m x 3,61 m (33,26 m²)
Classificació de 
l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

ACTIVITAT RECREATIVA
RESTAURACIÓ
BAR

Objecte: CANVI DE TITULARITAT

Antecedents.

1. En data 11/02/2011 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Ulldecona va autoritzar l'obertura
d'un BAR AMB TERRASSA a l'edifici situat al carrer MAJOR, 90 - BAIXOS d'Ulldecona.

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, aquesta activitat es classifica com a Comunicació prèvia.

3. 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.

4. 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  i  l’Ordenança  Reguladora  de
l’ocupació de la via Pública amb taules i cadires per a terrasses, vetlladors i instal·lacions similars.

5. En data 03/11/2017, amb el RGE núm. 3211, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per
tal que la Sra. LOPEZ SIMO, JUDITH figuri com a nou titular, amb el consentiment de l'anterior titular
de la llicència, el Sr. PORTILLA VANDER, CRISTIAN.

Fonaments.

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

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

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

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser el nou titular de la llicència la Sra.
LOPEZ SIMO, JUDITH.
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2. Notificar aquest canvi, tant al nou titular com a l'anterior titular.

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

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

5.  Informar  l’interessat  que  d'acord  amb  l'article  130  del  Decret  112/2010,  pel  qual  s'aprova  el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives de la Llei 11/2009, de regulació administrativa
dels espectacles públics i les activitats recreatives, l’establiment haurà de realitzar un control periòdic
que garanteixi  la seva adequació permanent als punts assenyalats en aquesta llicència i  projecte
cada quatre anys, d'acord amb l'article 132 del Decret 112/2010.

El termini computa des de la data de l'atorgament de la llicència o des de la darrera acta de control.
L'acta de control s'ha d'aixecar abans que finalitzi aquest termini. La data d’atorgament de la llicència
és 11/02/2011. No consta a l’expedient que s’hagi realitzat el control inicial que estava condicionada
la llicència, ni cap control periòdic, el qual s’hauria d’haver realitzat abans de l’11/02/2015. Per tant,
resta pendent de realitzar un control al més aviat possible, ja que es tracta d’una obligació del
titular, tal com esmenta l’article 133.1.a. del decret 112/2010.

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.

OBERTURA ESTABLIMENTS. DECLARACIÓ RESPONSABLE. CANVI TITULAR  

Sol·licitant: MISTRA, LENUTA
Anterior titular: TOC, ZORITA LUCIDA
Registre general: 2826 - 02/10/2017
Expedient: 2-37-12-22 A
Emplaçament: CALVARI, 49
Activitat: VENDA PRODUCTES ALIMENTACIO SENSE MANIPULACIO

Antecedents.

1. En data 8/09/2013 la Junta/Comissió de Govern de l'Ajuntament d'Ulldecona va atorgar llicència
d'activitat per exercir una activitat de VENDA PRODUCTES ALIMENTACIO SENSE MANIPULACIO a
l'immoble situat al CALVARI, 49 d'Ulldecona, sent el seu titular TOC, ZORITA LUCIDA.

2. En data 02/10/2017, amb el RGE núm. 2826, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per
tal que MISTRA, LENUTA figuri com a nou titular, havent-hi el consentiment del titular actual.

Fonaments.

1. En data 11/08/2010 va entrar en vigència la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, derogant-se la Llei 3/1998.
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2. En data 18/08/2015 va entrar  en vigència la Llei  16/2015, del  21 de juliol,  de simplificació de
l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs de Catalunya i d'impuls de
l'activitat econòmica.

D'acord  amb  la  nova  reglamentació,  aquesta  activitat  de  VENDA  PRODUCTES  ALIMENTACIO
SENSE MANIPULACIO, es classifica com una activitat econòmica innòcua, i per tant resta subjecta al
règim de declaració responsable d'acord amb l'art. 13.1.a) de la Llei 16/2015.

3. Vista la sol·licitud formulada per MISTRA, LENUTA, per procedir al canvi de titularitat de la llicència
d'activitat de VENDA PRODUCTES ALIMENTACIO SENSE MANIPULACIO. Atès que la sol·licitud
gaudeix de tots els requisits per procedir al canvi de titularitat de conformitat amb l'art. 14 de la Llei
16/2015 i  l'art.  86 del  Decret  179/1995,  de  13 de juny,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser el nou titular de la llicència MISTRA,
LENUTA.

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. Comunicar aquest acord a TOC, ZORITA LUCIDA com a anterior titular i a MISTRA, LENUTA com
a nou titular.

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

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT. ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES. CANVI TITULAR.  

Sol·licitant: FORNOS VILLARRASO, ANTONIO FCO.
Anterior titular: MORCILLO MARIN, JUAN
Registre general: 3212 – 03/11/2017
Expedient: 2-37-13-30 B
Activitat: BAR AMB TERRASSA
Emplaçament: VIDAL I BARRAQUER, 31, BAIXOS
Aforament màxim total: 43 PERSONES
Aforament terrassa: INCLOSA LOCAL
Sup. Màxima terrassa: 1,90 m x 7,15 m (13,59 m²)
Classificació de l’activitat:COMUNICACIÓ PRÈVIA

ACTIVITAT RECREATIVA
RESTAURACIÓ
BAR

Objecte: CANVI DE TITULARITAT

Antecedents.

1. En data 24/03/2014 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Ulldecona va autoritzar l'obertura
d'un bar amb terrassa a l'edifici situat al carrer Vidal i Barraquer núm. 31 d'Ulldecona.
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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, aquesta activitat es classifica com a Comunicació prèvia.

3. Atenent 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.

4. 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.

5. En data 03/11/2017, amb el RGE núm. 3212, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per
tal que el Sr. FORNOS VILLARRASO, ANTONIO FCO. figuri com a nou titular, amb el consentiment
de l'anterior titular de la llicència, el Sr. MORCILLO MARIN, JUAN.

Fonaments.

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

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

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

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Acceptar el canvi  de titularitat dalt referenciat,  passant a ser el nou titular de la llicència el Sr.
FORNOS VILLARRASO, ANTONIO FCO..

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

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

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

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

El termini computa des de la data de l'atorgament de la llicència o des de la darrera acta de control.
L'acta de control s'ha d'aixecar abans que finalitzi aquest termini. La data d'atorgament de la llicència
és 24/03/2014, per tant, si no es realitza abans el control inicial que restava pendent segons l’última
llicència atorgada, el control haurà de ser realitzat abans del 24/03/2018.

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

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

AUTORITZACIÓ SANITÀRIA. COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: MISTRA, LENUTA
Registre General: 2827 - 02/10/2017
Expedient: 2-47-17-3
Emplaçament: CALVARI, 49
Activitat: VENDA DE PRODUCTES D'ALIMENTACIÓ SENSE MANIPULACIÓ

Antecedents:

1.  En data 02/10/2017 va entrar  en aquest  Ajuntament  una declaració  responsable  d'establiment
alimentari  en una activitat de VENDA DE PRODUCTES D'ALIMENTACIÓ SENSE MANIPULACIÓ
situada al carrer CALVARI, 49, per part de la Sra. MISTRA, LENUTA. 

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
2-37-12-22.

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 02/10/2017, s'atorga a la
Sra. MISTRA, LENUTA el número de registre sanitari 4315619020000001 en l'activitat de VENDA DE
PRODUCTES D'ALIMENTACIÓ SENSE MANIPULACIÓ situada al carrer CALVARI, 49, 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.
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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.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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

Nom Modalitat
Dumitru-Didi Cosa Autònoms

Abdelhay Chilli Autònoms
Albert Ferré Rodrigo * Contractació
Lucas Giner Segura Autònoms

Ciprian Cosmin Negrea Autònoms

* L’ajut concedit és de 250,00 € (percentatge de dedicació 50%)

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

Nom Modalitat Motiu
Antonio Francisco Fornos Villarraso Autònoms (1)
Antonio Francisco Fornos Villarraso Contractació (2)

Ana Miron Autònoms (3)

(1) No estar empadronat a Ulldecona amb una antiguitat mínima de 6 mesos.
.

(2) El  treballador contractat  no compleix el  requisit  d’estar empadronat a Ulldecona amb una  
antiguitat mínima de 6 mesos.

(3) No trobar-se al corrent amb les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.

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 (250,00 €).
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5. APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER  
VICENT AUBÀ D’ULLDECONA.  

Els  Serveis  Tècnics d’aquest  Ajuntament  han elaborat  una  memòria  valorada  que  porta  per  títol
“Millora de la urbanització del carrer Vicent Aubà d’Ulldecona”, l’import del pressupost d’execució per
contracta del qual ascendeix a la quantitat total de 219.907,83 €.

L’objecte d’aquest  projecte és la definició,  mitjançant la memòria,  el  pressupost  i  els plànols que
l’acompanyen, de les obres a efectuar per tal d’arranjar l’esmentat carrer de la població d’Ulldecona,
per tal de millorar la qualitat de la urbanització del mateix.

Atès que la Junta de Govern Local és l'òrgan competent per aprovar la memòria valorada.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Aprovar inicialment la memòria valorada per a la millora de la urbanització del carrer Vicent Aubà
d’Ulldecona, l’import del pressupost d’execució per contracta del qual ascendeix a la quantitat total de
219.907,83 €, segons el següent detall:

CONCEPTE                                                                                                                 IMPORT  

Execució material..........................................................................................152.724,38 €
Despeses generals (13%)...............................................................................19.854,17 €
Benefici industrial (6%)..................................................................................... .9.163,46 €

IVA (21%) s/ 181.742,01 €..............................................................................38.165,82 €
TOTAL...........................................................................................................219.907,83 €

II.  Sotmetre  aquest  projecte  a  informació  pública,  amb  publicació  al  BOP,  al  DOGC i  al  tauler
d'anuncis, per tal que, en el termini de 30 dies hàbils, pugui ser consultada en els serveis tècnics
d'aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents.

III.  Disposar  que,  en  cas  de  no  produir-se  cap  al·legació,  l’aprovació  inicial  esdevindrà
automàticament definitiva.

6. APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER MAR  
D’ULLDECONA.  

Els  Serveis  Tècnics d’aquest  Ajuntament  han elaborat  una  memòria  valorada  que  porta  per  títol
“Millora  de  la  urbanització  del  carrer  Mar  d’Ulldecona”,  l’import  del  pressupost  d’execució  per
contracta del qual ascendeix a la quantitat total de 56.083,65 €.

L’objecte d’aquest  projecte és la definició,  mitjançant la memòria,  el  pressupost  i  els plànols que
l’acompanyen, de les obres a efectuar per tal d’arranjar l’esmentat carrer de la població d’Ulldecona,
per tal de millorar la qualitat de la urbanització del mateix.

Atès que la Junta de Govern Local és l'òrgan competent per aprovar la memòria valorada.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
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I.  Aprovar  inicialment  la  memòria  valorada  per  a  la  millora  de  la  urbanització  del  carrer  Mar
d’Ulldecona, l’import del pressupost d’execució per contracta del qual ascendeix a la quantitat total de
56.083,65 €, segons el següent detall:

CONCEPTE                                                                                                                 IMPORT  

Execució material............................................................................................38.949,68 €
Despeses generals (13%).................................................................................5.063,46 €
Benefici industrial (6%)..................................................................................... .2.336,98 €

IVA (21%) s/ 46.350,12 €..................................................................................9.733,53 €
TOTAL.............................................................................................................56.083,65 €

II.  Sotmetre  aquest  projecte  a  informació  pública,  amb  publicació  al  BOP,  al  DOGC i  al  tauler
d'anuncis, per tal que, en el termini de 30 dies hàbils, pugui ser consultada en els serveis tècnics
d'aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents.

III.  Disposar  que,  en  cas  de  no  produir-se  cap  al·legació,  l’aprovació  inicial  esdevindrà
automàticament definitiva.

7. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  

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

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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

Sol·licitant: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA
Registre general: 3163 - 26/10/2017  
Expedient: 2-43-17-52
Emplaçament: SANT PASQUAL, 35-37
Superfície ocupada: 1,1 m2
Motiu de l'ocupació: OBERTURA DE RASA  PER CANALITZACIO DE 0,3 M2 I 2 ESCOMESES

DE 0,5 I 0,3 M2 - REF. gds13017100045
Observacions: Condicionada  a  la  restitució  dels  paviments  a  l’estat  original  anterior  a

l’execució  de  les  obres  i,  a  l'acompliment  de  l'ordenança  municipal
d'instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la
via pública.
Només es permet l'obertura de rases entre dilluns i dijous, fins les 7 de la
tarda, de tal manera que no es poden obrir rases en cap cas en cap de
setmana.
Abans d'iniciar les obres s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el
dia d'inici de les obres i el nom i telèfon de la persona responsable de les
mateixes, per correu electrònic (stecnics@ulldecona.cat) o fax (977720622,
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a l'atenció dels serveis tècnics), amb una antelació mínima de 48 hores al
seu inici.

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

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

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

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: MLAA
Expedient: 1-13-17-2 (13)
Anterior Titular: JAB
Nínxol: 51-C; Ulldecona

Nou titular: JCMO
Expedient: 1-13-17-2 (14)
Anterior Titular: JOT
Nínxol: 224-B; Ulldecona

Nou titular: FMO
Expedient: 1-13-17-2 (15)
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Anterior Titular: FMF
Nínxol: 97-B; 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.

9. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC: GUALS  

ATORGAMENT DE LLICÈNCIA  

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

Vist l'informe de la policia local, el qual obra en l'expedient.

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 la llicència d'ocupació del domini públic, guals, que es detalla a continuació:

Sol·licitant: JJNM
Emplaçament: c/ Calvari, 63
Metres lineals: 3
Observacions: No precisa pintar la vorera del davant

Advertir a l’usuari que enlloc de pintar la vorera haurà 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  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'urbanització i d'ordenació del trànsit,
i sense dret a indemnització.

3. Informar l'interessat que està obligat a deixar lliure el bé ocupat 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 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.
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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.

Seguidament l’Alcaldessa, proposa a la Junta de Govern Local, per raons d’urgència, incorporar a
l’ordre del dia el següent punt.

10. CONVOCATÒRIA 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  

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA  : S’aprova la urgència i s’inclou aquest punt en l’ordre del dia, per unanimitat dels
membres consistorials presents.

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

Atès que la Junta de Govern Local, de data 9 de juny de 2017, va aprovar les bases reguladores
d'aquest procés de selecció, que es van publicar íntegrament en el BOPT número 130, de 6 de juliol
de 2017, i ara és necessari procedir a la seva convocatòria.

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:

Convocar el 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.

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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