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

EL DIA 12 DE GENER DE 2018  

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 dotze de gener de dos mil divuit.

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 destinats a empreses d’Ulldecona que

contractin persones desocupades i  a nous autònoms empadronats a Ulldecona, any

2017.

5. Concessions funeràries.

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

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

S'aprova l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 15 de desembre de 2017, per unanimitat dels
membres consistorials presents.

2. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES  

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. DENEGACIÓ  

Nom: JMBR
Registre general: 3583 - 15/12/2017
Expedient: 2-33-17-90
Emplaçament: POL. 36, PARC. 58
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE CASETA D'EINES DE 20 M2

Vista  la  sol·licitud  de  llicència  dalt  referenciada,  per  executar  obres  segons  la  documentació
acompanyada;

Atès els continguts de l'informe tècnic de 8 de gener de 2018 i l'informe jurídic d'11 de gener de 2018
que constaten que per a la nova construcció de casetes d’eines i masets, és indispensable que es
tracti  d’una  finca  majoritàriament  conreada,  almenys  2/3  de  la  finca  com a  mínim,  segons
l'article 15.6.1 de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona, i consta en l'expedient l'informe del guarda de
camp de l'Ajuntament, de data 20 de desembre de 2017, que posa de manifest l'estat de la finca, i
conclou que la finca es troba sense arreglar, i s'està construint una base per a la caseta (obres les
quals no es troben emparades per llicència municipal).

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:

Denegar  a  JMBR la  llicència  sol·licitada  per  executar  obres  consistents  en  CONSTRUCCIO  DE
CASETA D'EINES DE 20  M2,  conforme a la  documentació  presentada,  atès  que  per  a  la  nova
construcció  de  casetes  d’eines  i  masets, és  indispensable  que  es  tracti  d’una  finca
majoritàriament conreada, almenys 2/3 de la finca com a mínim, segons l'article 15.6.1 de les
Normes Subsidiàries d'Ulldecona, i  la finca en qüestió no reuneix aquest requisit  perquè es troba
sense conrear.

DECLARACIÓ DE CADUCITAT  

Nom: AUGIMAR EMPRESA PROMOTORA, S.A.
Registre general: 1922 - 10/06/2008
Expedient: 2-31-08-3
Emplaçament: AV. CATALUNYA - EL CASTELL
Obra a realitzar: PLA DE MILLORA URBANA AL BARRI CASTELL

En data 27/06/2008,  es va aprovar  inicialment  per  part  de la Junta de Govern Local  el  PLA DE
MILLORA  URBANA  AL  BARRI  CASTELL,  sol·licitat  per  la  raó  social  AUGIMAR  EMPRESA
PROMOTORA, S.A.. En data 6/10/2008 es va aprovar provisionalment per la Junta de Govern Local
l’esmentat pla.
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En data 8/10/2008, amb el RGS núm. 2130, es va sol·licitar l’aportació de documentació a l’expedient
per tal de continuar amb el tràmit de l’expedient, realitzant-se la notificació en data 10/11/2008. Avui
en dia encara no s’ha aportat la documentació requerida.

Atès que en la notificació en qüestió s’incorporava l’advertiment que transcorregut el termini de 10
dies  a  comptar  des  de  l’endemà  de  la  recepció  de  la  notificació,  en  cas  de  no  presentar  la
documentació es tindria per desistit  de la seva petició, prèvia  resolució dictada en els termes de
l’article 21 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Atès  que  segons  l’article  189  del  text  refós  de  la  llei  d’urbanisme  un  cop  caducada la  llicència
urbanística,  l’òrgan  municipal  competent  ho  ha  de  declarar  i  ha  d’acordar  l’arxivament  de  les
actuacions, d’ofici o a instància de terceres persones i amb l’audiència prèvia de la persona titular.  

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

Per tot l’exposat, i d’acord amb l’article 189 del text refós de la llei d’urbanisme i 95 de la llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, correspon també
a l’Ajuntament  declarar  la caducitat  de l’expedient  i  arxivar  les actuacions prèvia  audiència  de la
persona titular de la llicència.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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

2. Comunicar-ho a l’interessat.

3. LLICÈNCIES AMBIENTALS  

OBERTURA ESTABLIMENTS. DECLARACIÓ RESPONSABLE. ASSABENTAT  

Sol·licitant: MARTINEZ CAMPOY, MARGARITA
Registre General: 3577 - 15/12/2017
Expedient: 2-37-17-26
Emplaçament: VICENT AUBA, 18, ESC. 2, 1, D
Activitat: AGENCIA D'ASSEGURANCES
Classificació de 
l’activitat: DECLARACIÓ RESPONSABLE

Antecedents:

1. En data 15/12/2017 va entrar en aquest Ajuntament una declaració responsable d'inici de l'activitat
d’AGENCIA D'ASSEGURANCES al  carrer  VICENT AUBA, 18, ESC. 2,  1,  D,  acompanyada de la
documentació  exigida  per  la  normativa  vigent,  per  part  de  la  Sra.  MARTINEZ  CAMPOY,
MARGARITA. 
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2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts per l'article 13.1.a) de la Llei 16/2015, del
21 de juliol,  de simplificació de l'activitat  administrativa  de l'Administració de la  Generalitat  i  dels
governs de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

3. Els tècnics municipals han informat favorablement.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1.  Donar-se  per  assabentada  aquesta  Junta,  que  amb  efectes  des  del  dia  15/12/2017  la  Sra.
MARTINEZ  CAMPOY,  MARGARITA  inicia  l'activitat  d’AGENCIA  D'ASSEGURANCES  al  carrer
VICENT AUBA, 18, ESC. 2, 1, D, salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, condicionada
al  compliment  dels  valors  límit  d'emissió  i  les  mesures  preventives  marcades  per  la  legislació
pertinent.

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

LPCAA. RÈGIM COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: AGRICULTURA I RAMADERIA FERRERES PEREZ, SL
Registre General: 3628 - 22/12/2017
Expedient: 2-37-17-27
Emplaçament: POL. 81, PARC. 115, 200, 221, 222, 223, 224
Activitat: EXPLOTACIO RAMADERA D'OVELLES DE 1300 CAPS
Marca Oficial: - -
Classificació de 
l’activitat: ANNEX III – COMUNICACIÓ

Grup: 11. ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERES
Subgrup: 1.f. PLACES D’OVÍ I  DE CABRUM AMB UNA CAPACITAT DE
CAPS DE BESTIAR > 10 i < 2.000

Antecedents:

1.  En  data  22/12/2017  va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat
d’EXPLOTACIO RAMADERA D'OVELLES DE 1300 CAPS al POL. 81, PARC. 115, 200, 221, 222,
223,  224,  acompanyada  de  la  documentació  exigida  per  la  normativa  vigent,  per  part  de
AGRICULTURA I RAMADERIA FERRERES PEREZ, SL. 

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 22/12/2017 la raó social  AGRICULTURA I RAMADERIA FERRERES PEREZ, SL inicia l'activitat
d'EXPLOTACIO RAMADERA D'OVELLES DE 1300 CAPS al POL. 81, PARC. 115, 200, 221, 222,
223, 224, salvat el dret de propietat i  sense perjudici de tercers, condicionada al compliment dels
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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.

4. Les activitats ramaderes estan subjectes al pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes
i  altres  fertilitzant  nitrogenats,  que  executa  el  departament  competent  en  matèria  d'agricultura  i
ramaderia. Per a l'exercici  de l'activitat  haurà de disposar de la pòlissa d'assegurança vigent  que
cobreixi  la  totalitat  dels  animals  i  el  llibre  de  gestió  de  les  dejeccions  ramaderes  degudament
complimentat o actualitzat.

EPAR. COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: BUDAN, VICTOR
Registre General: 3558 - 13/12/2017
Expedient: 2-37-14-1 B
Emplaçament: DOCTOR ROBERT, 59
Activitat: BAR AMB TERRASSA COBERTA
Aforament total 
activitat: 49 PERSONES (35 LOCAL + 14 TERRASSA)
Aforament terrassa: 14 PERSONES
Superfície màx. 
Terrassa: 18,35 M² (10,03 m x 1,83 m)
Classificació de 
l’activitat: RÈGIM DE COMUNICACIÓ

ACTIVITAT RECREATIVA
RESTAURACIÓ

BAR

Antecedents:

1. En data 11/05/2015 la Junta de Govern Local va atorgar la llicència d'obertura d'un establiment per
exercir l'activitat de BAR AMB TERRASSA DESCOBERTA, situat al carrer DOCTOR ROBERT, 59, el
titular del qual és el Sr. BUDAN, VICTOR.

2.  En data 13/12/2017 va entrar en aquest Ajuntament una sol·licitud de modificació de l'activitat
existent de BAR AMB TERRASSA DESCOBERTA al carrer DOCTOR ROBERT, 59 per passar a
cobrir la terrassa, acompanyada de la documentació exigida per la normativa vigent, sol·licitada per
part del Sr. BUDAN, VICTOR.

3.  Aquesta activitat  es va donar amb el  règim de la Llei  11/2009, es trobava classificada com a
llicència municipal d’establiments oberts al públic. Amb l’aprovació de la Llei 16/2015, del 21 de juliol,
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (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.
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4. D'acord amb l'art.  127 del Decret 112/2010, les modificacions dels establiments i  de les seves
instal·lacions estan sotmesos a l'obtenció d'una nova llicència o autorització quan siguin substancials.
Donat que la cobrició de la terrassa a l'activitat suposa un canvi en quant l’aforament del local, ja que
aquest s’incrementa, tot i que actualment aquest tipus d’activitat té una classificació menor, es tracta
com una comunicació i no com una llicència com fins ara; s'entén aquest canvi com una modificació
substancial, per aquesta raó es considera un canvi substancial.

5. 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.

6. 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.

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

8. 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 efecte la llicència atorgada en data 11/05/2015 per part del Sr. BUDAN, VICTOR per
exercir l'activitat de BAR AMB TERRASSA DESCOBERTA al carrer DOCTOR ROBERT, 59.

2. Acceptar la comunicació que el Sr. BUDAN, VICTOR ha efectuat per modificar l’activitat existent de
BAR AMB TERRASSA DESCOBERTA, passant a ser l'activitat de BAR AMB TERRASSA COBERTA
(VETLLADOR) al  carrer  DOCTOR ROBERT,  59,  salvat  el  dret  de  propietat  i  sense  perjudici  de
tercers.

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.

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 als efectes de comunicació oportuns.

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

En data 11/05/2015 es va atorgar  una llicència condicionada a la realització  d’un control  inicial  i
controls periòdics cada 4 anys, aquesta llicència queda sense efectes amb l’aprovació d’aquest acte.
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En data 30/12/2013 es va realitzar la comunicació de l’obertura del bar, fet que suposava la realització
d’un control periòdic al cap de 4 anys, comunicació que va quedar sense efectes amb l’atorgament de
la llicència de data 11/05/2015. L’establiment ha estat obert des de l’11/05/2015 sense que s’hagi
realitzat cap control. Per tant, es considera que s’havia d’aportar un control abans del 30/12/2017,
la qual cosa no s’ha realitzat. Per aquesta raó, serà necessari l’aportació d’un control abans dels  3
mesos des de l’acceptació d’aquesta comunicació. L’incompliment d’aquesta acció suposa una falta
greu tipificada a l’art. 48 de la Llei 11/2009.

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.  Els informes tècnics que consten
a l’expedient són favorables, amb la condició que  l’amplada de la calçada del carrer lliure, sigui
igual o superior a 2,55 m.

4. ATORGAMENT DELS AJUTS DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ DESTINATS 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
LM Autònoms

PMC Autònoms
JJBO Autònoms
DC Autònoms
MD Autònoms
CB* Contractació

* L’ajut concedit és de 166,67 € (temps de contractació: part proporcional a 2 mesos 33,33%)

2. Notificar aquest acord a les persones interessades.

3. 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. CONCESSIONS FUNERÀRIES  

TRANSMISSIÓ DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS  

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

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

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

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar la transmissió de la concessió funerària que es detalla a continuació per a la seva utilització
inherent a l'afectació del bé:

Nou titular: JEM
Expedient: 1-13-17-2 (16)
Anterior Titular: JMR
Nínxol: 838-B; Ulldecona

2. Aquesta autorització administrativa s'ha d'entendre atorgada pel termini que resta al venciment de
la concessió.

3. La utilització del bé es farà únicament segons l'afectació.

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

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

RENÚNCIA A LA CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS  

Vista la sol·licitud de renúncia a la concessió funerària.

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

Atès que la renúncia al dret es legitima de conformitat amb l'art. 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques i ha de ser acceptada sense
més tràmit per l'Ajuntament.
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Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa
de data 18 de juny de 2015,

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Acceptar la renúncia a la concessió que es detalla a continuació sobre drets funeraris, consistent
en l'ocupació privativa de nínxols, del cementiri municipal.

Nínxol: 562-B; Ulldecona
Expedient: 1-13-17-4 (4)
Titular: JBJ

6. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC: GUALS  

RENÚNCIA A LA LLICÈNCIA  

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  les  renúncies  a  les  llicències  d’ocupació  del  domini  públic,  guals,  que  es  detallen  a
continuació:

Sol·licitant: JJHE
Expedient: 1-13-17-6 (8)

Sol·licitant: MJPR
Expedient: 1-13-18-6 (1)

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,

Pàg. 9/9 Expedient: 1-3-18-1
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