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

EL DIA 9 DE FEBRER 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 nou de febrer 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  12 de gener  de 2018,  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: IB
Registre general: 1388 - 18/05/2017
Expedient: 2-33-17-39
Emplaçament: POL. 61, PARC. 619
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE 100 M TANCA METAL·LICA

Nom: JMBC
Registre general: 143 - 15/01/2018
Expedient: 2-33-18-1
Emplaçament: MESTRE VILAR, 8, 1
Obra a realitzar: REPICAR, SANEJAR I LLUIR LES PARETS I SOSTRE DEL MENJADOR

EN 41,60 M2. CANVIAR LES 4 FINESTRES DEL MENJADOR I 1 DE LA
CUINA PER UNES DE NOVES MANTENINT LES MIDES

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: MSM
Registre general: 176 - 18/01/2018
Expedient: 2-33-18-2
Emplaçament: POL. 37, PARC. 65
Obra a realitzar: REFER PARET DE LA SEQUIA
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Nom: GESDIP, SA
Registre general: 3383 - 21/11/2017
Expedient: 2-33-17-85
Emplaçament: MAJOR, 212 (CAMI ROJA)
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO EDIFICI COMERCIAL
Observacions: Donar compte a la Junta de Govern Local, aprovat per decret d'alcaldia de

23 de gener de 2018.
Condicions específiques:
• Caldrà presentar una Memòria Tècnica per tal de dur a terme les obres

per la finalització de les obres d'urbanització pendents, per tal que els
terrenys  assoleixin  la  condició  de  solar.  Aquestes  obres  s'hauran  de
finalitzar abans de la sol·licitud de l'acta de comprovació de les obres, pel
que la seva execució haurà de ser simultània a les obres d'edificació.

• Abans  de  l'obertura  de  l'establiment,  caldrà  acreditar  que  la  persona
sol·licitant ha presentat la comunicació juntament amb la documentació
corresponent a què fan referència els articles 17 i 18 de la LOEC.

• A  l'acta  de  comprovació  caldrà  presentar  certificat  signat  pel  tècnic
director de l'obra on es garanteixi la RF-90 de l'estructura, tant pel que fa
als pilars metàl·lics com a les jàsseres de fusta de la coberta principal.

• Les BIEs hauran de subministrar com a mínim dels 100 l/min a 2 Bar de
pressió dinàmica en punta de llança. En cas contrari s'haurà d'instal·lar
un equip de bombeig que ho garanteixi, d'acord amb la UNE 23500.

• Caldrà disposar d'un hidrant de D100 a menys de 100 m. de l'establiment
que garanteixi  el que especifica la Instrucció Tècnica Complementària
SP-120.

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.
Abans d’iniciar les obres, perquè les obres d’edificació siguin simultànies a
les  d’urbanització,  caldrà  que  prèviament  es  presti  la  garantia,  tal  com
preveu l’article 41.1 del Decret legislatiu 1/2010, que aprova el text refós de
la llei d’urbanisme, l’import de la qual ha estat quantificat en l’informe de
l’arquitecte municipal per 39.002,45 €.
En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres, haurà
de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

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

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

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.
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b. El projecte aprovat degudament diligenciat.

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

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

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

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

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. DENEGACIÓ  

Nom: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.
Registre general: 351 - 22/01/2018
Expedient: 2-33-18-3
Emplaçament: POL. 35, PARC. 364
Obra a realitzar: ESTESA DE 17 m C.A. 0.6/1kV DES DE SUPORT EXISTENT EN LA

LINIA  EXISTENT  A  XQ449  FINS  PUNTALET  A  INSTAL·LAR  A  LA
PARCEL·LA DEL CLIENT

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

Atès el contingut de l’informe tècnic de 29 de gener de 2018 i l'informe jurídic de 5 de febrer de 2018
que posen de manifest que la llicència es sol·licita per tal d’atendre la petició de subministrament
elèctric a la finca, en la qual existeix una construcció agrícola de 50 m2 que no disposa de llicència
urbanística, i que a més, segons la normativa urbanística no és legalitzable ja que no compleix amb el
criteri de finca mínima, entre d’altres paràmetres.

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 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L. la llicència sol·licitada per executar obres
consistents  en  ESTESA  DE  17  m  C.A.  0.6/1kV  DES  DE  SUPORT  EXISTENT  EN  LA  LINIA
EXISTENT A XQ449 FINS PUNTALET A INSTAL·LAR A LA PARCEL·LA DEL CLIENT, conforme al
projecte presentat, atès que els informes tècnic i jurídic posen de manifest que la llicència es sol·licita
per tal d’atendre la petició de subministrament elèctric a la finca, en la qual existeix una construcció
agrícola  de  50  m2  que  no  disposa  de  llicència  urbanística,  i  que  a  més,  segons  la  normativa
urbanística  no  és  legalitzable  ja  que  no  compleix  amb  el  criteri  de  finca  mínima,  entre  d’altres
paràmetres.
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PRÒRROGA LLICÈNCIA URBANÍSTICA  

Nom NFCS
Registre general: 380 - 25/01/2018
Expedient: 2-33-15-8 A
Emplaçament: SANT LLUC, 27
Obra a realitzar: PRORROGA DE LA LLICENCIA PER CANVIAR LA COBERTA

Vista la sol·licitud formulada per la Sra. NFCS. de pròrroga de la llicència urbanística atorgada en data
16 de març de 2015 per la Junta de Govern Local per CANVIAR LA COBERTA ;

Atès el que disposen els art. 189.2 i 189.4 del Decret legislatiu 1/2010, que aprova el text refós de la
llei d’urbanisme.

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;

1. Prorrogar la llicència urbanística de la Sra. NFCS per la meitat del termini en què fou concedida la
primera.

2.  Informar  a  l'interessat  que  havent  transcorregut  el  termini  de  pròrroga,  procedirà  declarar  la
caducitat de la mateixa.

3. LLICÈNCIES AMBIENTALS  

COMUNICACIÓ TINENÇA ANIMALS  

Sol·licitant: VERICAT GAVALDA, JUAN JOSE
Registre General: 463 - 06/02/2018
Expedient: 2-37-18-3
Emplaçament: POL. 16, PARC. 202 - POL. 57, PARC. 127, 207
Objecte: INSTAL·LACIO DE 80 ARNES D'ABELLES

Antecedents:

1. En data 06/02/2018 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació d’INSTAL·LACIO DE 80
ARNES D'ABELLES al POL. 16, PARC. 202 - POL. 57, PARC. 127, 207, per part del Sr. VERICAT
GAVALDA, JUAN JOSE. 

2. Els tècnics municipals han informat favorablement.

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 que amb efectes des del dia 06/02/2018 el Sr. VERICAT
GAVALDA, JUAN JOSE comunica la INSTAL·LACIO DE 80 ARNES D'ABELLES al POL. 16, PARC.
202 - POL. 57, PARC. 127, 207, 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.
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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.

RENÚNCIA LLICÈNCIA  

Nom: CINTAS CALLES, DOLORES
Registre general: 3642 - 27/12/2017
Expedient: 2-37-13-27 B
Emplaçament: MAR, 3
Activitat que es renuncia: BAR RESTAURANT

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

Atès que la renúncia al dret és legítima 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 cap
més tràmit per l'Ajuntament.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Acceptar la renúncia a la llicència dalt referenciada.

Notificar aquest acord a l'interessat.

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  

Es retira de l’ordre del dia per a millor estudi.

5. CONCESSIONS FUNERÀRIES  

ATORGAMENT DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS  

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

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

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

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

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

Titular: FPG
Expedient: 1-13-18-1 (1)
Nínxol: 671-C; Ulldecona

2. La concessió queda subjecta al règim següent:

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

b. En els supòsits de transferència, aquesta se subjecta a autorització administrativa, i s'ha d'entendre
atorgada pel termini que resta al venciment de la concessió.

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

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

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

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

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

TRANSMISSIONS DE CONCESSIONS SOBRE DRETS FUNERARIS  

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

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

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

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar les transmissions de les concessions funeràries que es detallen a continuació per a la seva
utilització inherent a l'afectació del bé.
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Nou titular: MTVM
Expedient: 1-13-18-2 (1)
Anterior Titular: MSM
Nínxol: 327-A; Ulldecona

Nou titular: BSD
Expedient: 1-13-18-2 (2)
Anterior Titular: JAG
Nínxol: 66-C; Ulldecona

Nou titular: BSD
Expedient: 1-13-18-2 (3)
Anterior Titular: JAG
Nínxol: 69-C; Ulldecona

Nou titular: EVS
Expedient: 1-13-18-2 (4)
Anterior Titular: ESB
Nínxol: 287-A; Ulldecona

Nou titular: NFCS
Expedient: 1-13-18-2 (5)
Anterior Titular: MCO
Nínxol: 437-A; Ulldecona

Nou titular: NFCS
Expedient: 1-13-18-2 (6)
Anterior Titular: IPO
Nínxol: 402-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.

RENÚNCIES A LES CONCESSIONS SOBRE DRETS FUNERARIS  

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

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

Nínxol: 266-B; Ulldecona
Expedient: 1-13-18-4 (1)
Titular: MTAC

Nínxol: 710-B; Ulldecona
Expedient: 1-13-18-4 (2)
Titular: MTAC

6. 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: CGM
Emplaçament: C/ Comte Montemolin, 27
Expedient: 1-13-18-5 (2)
Metres lineals: 3

Sol·licitant: FPT
Emplaçament: C/ Comte Montemolin, 29
Expedient: 1-13-18-5 (3)
Metres lineals: 4

Sol·licitant: VOV
Emplaçament: C/ Purissima, 38
Expedient: 1-13-18-5 (4)
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.

DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. CONTRAGUAL  

Sol·licitant: JGF
Emplaçament: c/ Salvador Vidal, 51
Expedient: 1-13-18-5 (1)

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per a un contragual al c/
Salvador Vidal, 51.

Vist el contingut de l'informe de la policia local que obra en l'expedient,

De conformitat amb 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:

Denegar a JGF la llicència dalt referenciada, atès que un cop fetes les comprovacions i d’acord
amb l’art.  16.5  de l’ordenança reguladora dels guals,  no procedeix autoritzar  el  contragual
sol·licitat.

I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les tretze hores i quaranta-cinc minuts, i de tot el que s'ha tractat es formula la present acta de
la qual, com a secretària dono fe.

La Presidenta, La secretària,

Expedient: 1-3-18-2 Pàg. 10/10
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