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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 15 DE DESEMBRE 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 quinze de desembre de dos mil disset.

Essent  les  tretze  hores  i  trenta  minuts  es  constitueix  la  Junta  de  Govern  Local,  integrada  pels
membres que s'expressen a l'encapçalament, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Núria Ventura
i Brusca, assistida per la secretària accidental de la corporació, amb l'objectiu de celebrar la sessió
ordinària corresponent al dia d'avui, i que ha estat convocada amb el següent ordre del dia:

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

2. Llicències urbanístiques.

3. Llicències d'activitats.

4. Llicències d'ocupació 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 10 de novembre de 2017, per unanimitat dels
membres consistorials presents.
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2. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES  

ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’OBRA  

Vistes les sol·licituds formulades pels diferents peticionaris per executar obres segons els projectes
presentats i la documentació acompanyada.

Atès que s'han emès tots els informes pertinents els quals obren en els expedients.

Atès  que  la  Junta  de  Govern  Local  és  competent  per  a  l'atorgament  de  les  dites  llicències  per
delegació de l'Alcaldessa de data 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar les llicències municipals d'obres que es detallen a continuació amb les determinacions que
conté la documentació presentada, salvat del dret de propietat i sens perjudici de tercer.

Nom: WJP
Registre general: 3239 - 07/11/2017
Expedient: 2-33-17-83
Emplaçament: CANET LO ROIG, 11 B - MOLI DE L'OM
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE PISCINA
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: GMC
Registre general: 3273 - 13/11/2017
Expedient: 2-33-17-84
Emplaçament: POL. 34, PARC. 353
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE CASETA DE 20 M2
Observacions: Condicions específiques de la llicència:

• Caldrà situar la construcció a una distància superior a 30 metres
des  de  l'aresta  exterior  de  l'explanació  de  la  carretera,  i
respectant la distància a finques veïnes, que serà superior a 4
metres, i 10 metres a camins.

• Caldrà  donar  compliment  a  allò  que  preveuen  les  Normes
Subsidiàries  de  Planejament  d'Ulldecona  (art.  15.12.),  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,  així  com  el  Pla  Director  Urbanístic  de  les
Construccions  Agrícoles  Tradicionals  de  les  Terres  de  l'Ebre
(PDUCATE).

• La caseta tindrà una alçada màxima de 3,5 metres,
La  coberta  serà  inclinada,  a  una  vessant,  amb  una  pendent
inferior  al  30%,  i  acabada  amb  teula  àrab  de  ceràmica  no
esmaltada.
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Planta rectangular i  de proporcions adequades al seu ús, i  no
superiors a la proporció 1:2
Les façanes seran de pedra o arrebossats tons terrossos.
Les fusteries seran de fusta, o metàl·liques de color fosc.

• L’ús  exclusiu  d’aquestes  construccions  és  guardar  els  estris  i
utensilis de llaurar. No es contempla l’ús d’habitatge ni cap altre
que el de magatzem.

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: DL
Registre general: 3385 - 21/11/2017
Expedient: 2-33-17-86
Emplaçament: TRAV. PIETAT, 5
Obra a realitzar: REPICAR LES PARETS EXISTENTS EN 133 M2 I LLUIR-LES EN 

MORTER. COL·LOCAR PLADUR I LLANA DE VIDRE A LES PARETS 
MITGERES EN 133 M2

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

Nom: ACB
Registre general: 3463 - 01/12/2017
Expedient: 2-33-17-88
Emplaçament: POL. 5, PARC. 225, 245
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA DE PERIMETRAL DE 190 M I 60 M
Observacions: condicions específiques de la llicència:

• La tanca haurà de ser del tipus cinegètic.
• 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. 

• Caldrà situar la tanca a una distància mínima d’un metre respecte
al camí.

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

Pàg. 3/10 Expedient: 1-3-17-11



Junta Govern Local
any 2017

2. Les obres s'hauran d'iniciar dintre del termini d'1 any a comptar a partir de la notificació d'aquesta
resolució. I es fixa el termini màxim d'interrupció en 6 mesos, i el termini del seu acabament en 3
anys, d'acord amb el que disposa la normativa urbanística.

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

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

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

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

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

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

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

3. LLICÈNCIES AMBIENTALS  

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

Sol·licitant: LOPEZ SIMO, JUDITH
Anterior titular: PORTILLA VANDER, CRISTIAN
Registre general: 3408 – 23/11/2017
Expedient: 2-37-12-19 A
Activitat: GELATERIA - BAR
Emplaçament: SANT LLUC, 2 - BAIXOS 1
Aforament màxim total: 35 PERSONES
Aforament terrassa: INCLOSA LOCAL
Sup. Màxima terrassa: 21,93 m²
Classificació de l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

ACTIVITAT RECREATIVA
RESTAURACIÓ
BAR

Objecte: CANVI DE TITULARITAT
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Antecedents.

1. En data 16/07/2012 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Ulldecona va autoritzar l'obertura
d'un GELATERIA - BAR a l'edifici situat al carrer SANT LLUC, 2 - BAIXOS 1 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 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 23/11/2017, amb el RGE núm. 3408, 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.

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.
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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 16/07/2012. 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’16/07/2016. 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.

COMUNICACIÓ TINENÇA ANIMALS. CANVI TITULAR.  

Sol·licitant: FERRE GIL, JUAN JOSE
Registre General: 3500 - 11/12/2017
Expedient: 2-37-06-33 A
Emplaçament: POL. 53, PARC. 5.  POL. 63, PARC. 37, 38, 177
Objecte: INSTAL·LACIO DE 150 CAIXES D'ARNES

Antecedents:

1. En data 7/09/2006 es va comunicar a aquest Ajuntament una la tinença de INSTAL·LACIO DE 150
CAIXES D'ARNES al  POL. 53, PARC. 5.  POL. 63, PARC. 37, 38, 177, per part del Sr. JUAN FERRÉ
BEL. 

2. En data 14/09/2006 l’Ajuntament es va donar per assabentat.

3. En data 11/12/2017 i registre d’entrada núm. 3500, es comunica el canvi de titular, havent-hi el
consentiment de l’anterior titular.

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 11/12/2017 el Sr. FERRE
GIL, JUAN JOSE és el nou responsable de la INSTAL·LACIO DE 150 CAIXES D'ARNES al POL. 53,
PARC. 5.   POL. 63,  PARC. 37,  38,  177,  salvat  el  dret  de propietat  i  sense perjudici  de tercers,
condicionada al compliment dels valors límit  d'emissió i  les mesures preventives marcades per la
legislació pertinent.

2. Informar a l'interessat que s'ha de donar compliment a l'Ordenança Municipal sobre la tinença,
comerç i recollida d'animals de companyia, i reguladora del cens municipal d'animals domèstics.
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3. Comunicar aquest acord al nou titular, el Sr. FERRE GIL, JUAN JOSE i a l’anterior titular, el Sr.
JUAN FERRÉ BEL.

ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES. LLICÈNCIA MUNICIPAL  

Sol·licitant: L'ANTIC HOSTAL, S.L.
Registre General: 2374 - 11/08/2017
Expedient: 2-37-11-6 A
Emplaçament: POL. 1, PARC. 17, 18, 19, 45 (tv-3319 CTRA. ULLDECONA - LA SENIA,
KM. 10)
Activitat: AMPLIACIO DE RESTAURANT I SALO DE BANQUETS EN UNA SALA 
D'APERITIUS
Classificació de l’activitat: LLICÈNCIA MUNICIPAL

ACTIVITAT RECREATIVA
RESTAURACIÓ
RESTAURANT 

Antecedents:

1. En data 14/05/2012 la JGL va atorgar la llicència de RESTAURANT I SALÓ DE BANQUETS al
POL. 1, PARC. 17, 18, 19, 45 (tv-3319 CTRA. ULLDECONA - LA SENIA, KM. 10), sol·licitada per part
de la raó social L'ANTIC HOSTAL, S.L.. 

2. En data 11/08/2017 se sol·licita l’ampliació del RESTAURANT I SALÓ DE BANQUETS en una
SALA D'APERITIUS

3. En data 8/09/2017, amb el RGS número 1975 se sol·licita documentació al sol·licitant, entre la qual
hi ha l’aportació del projecte tècnic que incorpori l’activitat en el seu conjunt, tant la part existent i ja
autoritzada,  com l’ampliació  que  ara  se  sol·licita.  En  data  26/10/2017,  amb el  RGE núm.  3137,
s’aporta un nou projecte tècnic, el qual no compleix amb les condicions sol·licitades, i no s’aporta la
resta de documentació sol·licitada en el requeriment.

4. En data 14/11/2017 es va donar audiència a L'ANTIC HOSTAL, S.L. pel termini de 10 dies per tal
que  al·legués  el  que  estimés  convenient  respecte  a  la  insuficiència  o  no-idoneïtat  del  projecte
presentat en data 11/08/2017 per l’obtenció de la llicencia ambiental per l’activitat de AMPLIACIO DE
RESTAURANT I SALO DE BANQUETS EN UNA SALA D'APERITIUS.

5. En aquest termini NO s’han presentat al·legacions.

Fonaments:

1. L’article 100 del Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics  i  activitats  recreatives,  disposa  que  un cop  rebuda la  sol·licitud  l’ajuntament  procedeix  a
comprovar  si  la  documentació  presentada és la  legalment  exigida.  L’apartat  segon de l’esmentat
article estableix que de no esmenar la documentació sol·licitada en el termini de 10 dies, es considera
que desisteix de la seva petició.

2.  L’art.  82  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions  públiques,  regula  el  tràmit  d’audiència,  que  no  podrà  ser  inferior  a  deu  dies,  ni
superior a quinze.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Acordar la insuficiència o la no-idoneïtat del projecte presentat en data 11/08/2017 per l’obtenció de
la llicencia ambiental per l’activitat d’AMPLIACIO DE RESTAURANT I SALO DE BANQUETS EN UNA
SALA D'APERITIUS.

2.  Acordar  l’arxivament  de  les  actuacions  realitzades  en  relació  a  l’expedient  d’AMPLIACIO  DE
RESTAURANT I SALO DE BANQUETS EN UNA SALA D'APERITIUS.

3. Notificar aquesta resolució a L'ANTIC HOSTAL, S.L..

4. 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: CBS
Emplaçament: C/ Mestre Moreira, 3
Expedient: 1-13-17-5 (14)
Metres lineals: 3

Sol·licitant: JJCQ
Emplaçament: C/ Barcelona, 30
Expedient: 1-13-17-5 (15)
Metres lineals: 4

Sol·licitant: GSL
Emplaçament: C/ Colom, 6
Expedient: 1-13-17-5 (16)
Metres lineals: 3

Sol·licitant: FMH
Emplaçament: C/ Encomanda, 4
Expedient: 1-13-17-5 (17)
Metres lineals: 3
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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.

RENÚNCIA A LES LLICÈNCIES  

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

Vist el que estableix l'art. 94 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, 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: RFG
Emplaçament: C/ Tinent Ferré, 49
Expedient: 1-13-17-6 (4)

Sol·licitant: APQ
Emplaçament: C/ Jacint Verdaguer, 16
Expedient: 1-13-17-6 (5)

Sol·licitant: SBQ
Emplaçament: C/ Montsià, 12
Expedient: 1-13-17-6 (6)

Sol·licitant: LLG
Emplaçament: C/ Mar, 23
Expedient: 1-13-17-6 (7)
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Sol·licitant: APB
Emplaçament: c/ Sant Antoni, 22 3

En data 23 de novembre de 2017, amb registre general d'entrada número 3406, s'ha sol·licitat canvi
de titularitat de la llicència de gual amb número 524, corresponent al c/ Sant Antoni, 22 3, per tal que
el Sr. APB figuri com a nou titular.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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

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

3. Comunicar aquest acord al Sr. Jorge J Ruiz Sirvent com a anterior titular i al Sr. APB, com a nou
titular.

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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