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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 MARÇ 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 març 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. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Ulldecona i el Club Joventut

Ulldecona dins del projecte Art&Esport.

5. Llicències d’ocupació de la via pública.

6. Concessions funeràries.

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

8. Llicències d'ocupació temporal: Mercat municipal. 

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

S'aprova  l'acta  de  la  sessió  anterior,  celebrada  el  dia  9  de  febrer  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: MGM
Registre general: 405 - 29/01/2018
Expedient: 2-33-18-4
Emplaçament: POL. 34, PARC. 143
Obra a realitzar: BASSA DE 4,50 M x 3,50 M I TANCA DE 130 M
Observacions: Condicionada a què:

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

• 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. 
• Pel que respecta a la bassa, s’haurà de respectar la distància de 10

metres a l’eix de camí de primer ordre, i 6 metres a la resta de camins,
així com de 3 metres a la resta de límits de la parcel·la.

Acceptar  la  renúncia  a  la  llicència  urbanística  per  construcció  de
caseta de 20 m2.

Nom: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.
Registre general: 483 - 08/02/2018
Expedient: 2-33-18-6
Emplaçament: BENICARLO, 3
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO D'EQUIP TELECOMANDAT SOBRE CEL·LES EXISTENTS 

I SENSE MODIFICACIO AL CENTRE DE TRANSFORMACIO CT 100522 - 
REF. 84XWSH-MT

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.
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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.
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: MMME
Registre general: 502 - 09/02/2018
Expedient: 2-33-18-9
Emplaçament: JOAN BATISTE VERICAT, 12 - VIA AUGUSTA, 7, A1
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: ALGICOCINA, S.L.
Registre general: 666 - 23/02/2018
Expedient: 2-33-18-11
Emplaçament: CAMI SEQUIA DE LA FOIA, PI-5 a 7 - POL. IND. VALLDEPINS
Obra a realitzar: AMPLIACIO D'UNA NAU INDUSTRIAL
Observacions: Condicionada a què no es podrà posar en ús la nova edificació fins que no

s'atorgui la corresponent llicència d'activitat.
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: NBF
Registre general: 702 - 01/03/2018
Expedient: 2-33-18-12
Emplaçament: POL. 35, PARC. 287
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA DE 40 M
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Observacions: Condicionada a què la tanca tindrà una alçada màxima de 3 metres. La part
opaca  (paret)  no  superarà  els  0,80  metres  d'alçada,  i  la  resta  fins  a  3
metres, es pot executar amb tanca metàl·lica calada.

Nom: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.
Registre general: 470 - 07/02/2018
Expedient: 2-33-18-5
Emplaçament: LONDRES - POL. IND. VALLDEPINS
Obra a realitzar: ESTESA D'UN CIRCUIT SUBTERRANI DE BT AL CT 53630 - REF. 574321

– BT
Observacions: Amb les següents condicions:

• Restitució dels paviments a l’estat original  anterior a l’execució de les
obres.

• Acompliment  de  l'ordenança  municipal  d'instal·lacions  elèctriques  i  de
telecomunicacions, cales i canalitzacions a la via pública.

• 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.

• 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 caldrà dipositar  la fiança prevista  en l’article
11.c) del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa
de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

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

• En el  termini  d’un mes a comptar des de la finalització de les obres,
haurà de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la
quantitat i tipus de residus lliurats.

Donar compte a la Junta de Govern Local, aprovat per decret d'alcaldia
de 14 de febrer de 2018.

Nom: BON PREU, SAU
Registre general: 513 - 13/02/2018
Expedient: 2-33-18-10
Emplaçament: MAJOR, 212 (CAMI DE LA ROJA, 1)
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO DE DOS DIPOSITS SOTERRATS
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.
Donar compte a la Junta de Govern Local, aprovat per decret d'alcaldia
de 21 de febrer de 2018.
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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.

APROVACIÓ PRÈVIA DE PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA D’INTERÈS PÚBLIC EN SÒL NO URBANITZABLE  

Nom: E-PORTS AMPLE DE BANDA I INTERNET, SL 
Registre general: 3486 - 05/12/2017
Expedient: 2-33-17-89
Emplaçament: POL. 53, PARC. 238
Actuació específica: CONSTRUCCIO DE MASTIL DE 20 M I TANCA PERIMETRAL

Vista la sol·licitud de llicència dalt referenciada, per realitzar l'activitat de CONSTRUCCIO DE MASTIL
DE 20 M I TANCA PERIMETRAL, segons el projecte presentat i la documentació acompanyada.

Atès que l’article 48.2 del Decret legislatiu 1/2010, que aprova el text refós de la llei d’urbanisme
estableix que els projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable han de
ser aprovats prèviament per l’ajuntament i definitivament per la Comissió territorial d’urbanisme.

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:
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I.  Aprovar  amb  caràcter  previ  el  projecte  de  CONSTRUCCIO  DE  MASTIL  DE  20  M  I  TANCA
PERIMETRAL a E-PORTS AMPLE DE BANDA I INTERNET, SL

II. Trametre aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per a la seva
aprovació definitiva.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. RENÚNCIA  

Nom: AGRICULTURA I RAMADERIA FERRERES PEREZ, SL
Registre general: 142 - 15/01/2018
Expedient: 2-33-17-2 B
Emplaçament: POL. 84, PARC. 79
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO D'UNA BASSA DE 40x40x2,5 M. RENUNCIA A LA 

LLICENCIA

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

Atès que la renúncia al dret és legítima de conformitat amb l’art. 94 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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 urbanística dalt referenciada i procedir a les devolucions d'ICIO i
fiances pertinents, si s'escau.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. DESISTIMENT  

Nom: JBVC
Registre general: 485 - 08/02/2018
Emplaçament: POL. 61, PARC. 939
Obra a realitzar: REPARACIO DE CASETA DE CAMP

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

Atès que el desistiment al dret és legítima de conformitat amb l’art. 94 de la Llei 39/2015, d’1 octubre,
de procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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 el desistiment a la llicència urbanística dalt referenciada.
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3. LLICÈNCIES AMBIENTALS  

LPCA. LLICÈNCIA AMBIENTAL  

Sol·licitant: GIL FERRE, JAVIER
Registre General: 237 - 27/01/2017
Expedient: 2-37-17-3
Emplaçament: BERLIN, PII-25 - POL. IND. VALLDEPINS II
Activitat: TALLER REPARACIÓ MECÀNICA I INSTAL·LACIO DE PINTURA
Classificació de 
l’activitat: 12.18.a.  TALLER  DE  REPARACIÓ  MECÀNICA  QUE  DISPOSA

D’INSTAL·LACIONS DE PINTURA I TRACTAMENT DE SUPERFÍCIES

Antecedents.

1. En data 27/01/2017 va entrar en aquest Ajuntament una sol·licitud de llicència ambiental del Sr.
GIL FERRE, JAVIER per exercir l'activitat de TALLER REPARACIÓ MECÀNICA I INSTAL·LACIO DE
PINTURA al carrer BERLIN, PII-25 - POL. IND. VALLDEPINS II, acompanyada d'un projecte i la resta
de la documentació exigida per l'article 39.2 de la LPCCA.

2. S'ha sotmès l'expedient a informació pública per un termini de vint dies hàbils mitjançant anunci al
tauler de l'Ajuntament i publicació en el  Butlletí Oficial de la Província, sense que s'hagin formulat
al·legacions. També s’ha sotmès a informació veïnal sense cap al·legació.

3.  L’Oficina  Tècnica  Ambiental  Comarcal,  en  data  11/12/2017,  ha  emès  l’informe  integrat
corresponent.

4. El tècnic municipal, en data 8/01/2018, ha emès informe favorable.

5. En data 15/01/2018 s’ha notificat la Proposta de resolució provisional a l’interessat i a l’OTAC, no
havent-se formulat cap al·legació en el termini establert per fer al·legacions.

Fonaments.

1.  L’article  45.1  de  la  Llei  20/2009,  de  4  de  desembre,  de  prevenció  i  control  ambiental  de  les
activitats, estableix que a la vista de les al·legacions efectuades el tràmit d’informació pública, dels
informes emesos i  de l’avaluació de la  incidència  ambiental  o,  si  s’escau, del  que resultat  de la
declaració d’impacte ambiental, l’OTAC emet informe integrat i l’òrgan competent municipal elabora la
proposta de resolució provisional, amb els continguts que es determinen a l’article 49 de l’esmentada
Llei, i també els que es puguin establir per reglament. 

2.  De  conformitat  amb l’article  46.1  de la  LPCAA,  s’informarà  a  les  parts  interessades sobre  la
proposta  de  resolució  provisional,  perquè  en  el  termini  màxim  de  15  dies  puguin  presentar  les
al·legacions, els documents i les justificacions que considerin oportunes. 

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.  Atorgar  al  Sr.  GIL  FERRE,  JAVIER  la  llicència  ambiental  per  exercir  l'activitat  de  TALLER
REPARACIÓ  MECÀNICA  I  INSTAL·LACIO  DE  PINTURA  al  carrer  BERLIN,  PII-25  -  POL.  IND.
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VALLDEPINS II, salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, condicionada al compliment de
les següents prescripcions tècniques:

Gestió aigües residuals.

S’autoritza l’abocament d’aigües residuals sanitàries i les procedents del rentat i neteja de la roba,
que van a parar en el punt d’abocament descrit anteriorment.
L’Administració actuant competent  de l’abocament de l’establiment és el  Consell  Comarcal del
Montsià,  aquest  fixa  els  límits  i  les  condicions  de  control  de  l’abocament  que  es  detallen  a
continuació.

Condicions particulars

1. L’abocament haurà de complir en tot moment el que disposa el Reglament Guia de l’Ús i els
Abocaments d’Aigües Residuals al Clavegueram publicat al BOP de 13/11/96 i el Decret 130/2003,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis Públics de Sanejament, i amb els
següents paràmetres amb caràcter global:

Paràmetres Valor límit

Cabal anual mitjà 120

Cabal anual màxim 150

Matèries en suspensió (mg/l) 750

DBO5 (mg/I O2) 750

DQOnd (mg/I O2) 1.500

Matèries inhibidores (Equitox) 25

pH (interval) 6-10

Conductivitat (mS/cm) 6.000

Clorurs (mg/l Cl-) 2.500

Detergents aniònics (mg/l) 6

Fòsfor total (mg/l P) 50

Nitrogen orgànic i amoniacal (mg/l) 90

Hidrocarburs totals (mg/l) 15

2. Aquests valors límit no emparen l’abocament d’altres substàncies diferents de les assenyalades
explícitament en aquesta condició, llevat que estiguin presents a les aigües de manera natural,
especialment de les anomenades substàncies perilloses (Disposició addicional tercera del Reial
decret 606/2003, de 23 de maig).

3. Es comunica a l’empresa que el seu abocament es realitza a la xarxa de clavegueram públic
que condueix les seves aigües a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) d’Ulldecona.

4. L’abocament de l’establiment serà efectiu sempre i quan es disposi del permís d’abocament a la
xarxa municipal de clavegueram concedit pel Consell Comarcal del Montsià.

5. Les condicions d’abocament especificades s’hauran de comprovar en les inspeccions i controls
preceptius.
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Condicions generals

1.  El  termini  màxim  de  vigència  de  les  determinacions  i  condicions  ambientals,  en  relació  a
l’abocament d’aigües residuals, incorporades a la llicència ambiental serà de vuit anys renovables
successivament  a  partir  de  la  notificació  de  la  resolució  de  la  llicència  ambiental  des  de
l’Ajuntament a l’interessat, sempre que es compleixin les normes de qualitat i objectius ambientals
exigibles en cada moment.

2. L’empresa ha de disposar d’un Pla d’Emergència d’acord amb la legislació sectorial aplicable.

3. Qualsevol abocament accidental, que pugui afectar el bon funcionament de l’abocament i en
conseqüència  un  risc  per  al  medi  receptor,  s’haurà  de  posar  en  coneixement  del  CCM.  És
responsabilitat  de  l’empresa  garantir  les  mesures  de  seguretat  adients  i  prendre  les  mesures
correctores o modificacions i millores que es considerin necessàries per evitar l’abocament a la
xarxa de clavegueram.

fax email

CONSELL 977.70.59.46 sfornos@baixebre.cat 
marques@montsia.cat

EMPRESA EXPLOTADORA 977.26.14.05 susana.abella.codorniu@acciona.es
sergi.rebull.fatsini@acciona.es

4. En cas que l’empresa generi algun residu líquid, aquest haurà de ser gestionat mitjançant un
gestor autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), presentant els fulls de seguiment i
acceptació corresponents. En cap cas s’abocaran a la xarxa de clavegueram.

5.  Advertir  a  l’activitat  que  en cas  de  no  complir  amb les  condicions  fixades en els  apartats
anteriors, l’autorització podrà ser revocada.

6.  L’abocament  objecte  d’aquest  informe preceptiu  restarà  inscrit  al  cens  d’abocaments  de  la
comarca del Montsià.

Emissions a l'atmosfera.

Segons la documentació aportada l’activitat no disposa de cap focus emissor a l’atmosfera, no
obstant això, l’activitat haurà de complir la normativa vigent, específicament la Llei 22/1983, de 21
de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric, el Decret 322/1987, de 23 de setembre, de
desenvolupament d’aquesta llei, el Decret 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el
Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció
especial  de l’ambient atmosfèric aprovat  pel Decret  152/2007, de 10 de juliol i  el Reial  decret
102/2011, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, així com realitzar els controls inicial i periòdic
per una Entitat Ambiental de Control Acreditada (EAC).

Tots  els  focus  emissors  a  l’atmosfera  han  de  disposar  dels  corresponents  llibres  de  registre
actualitzats de manera que indiquin les condicions de funcionament, tal com s’estableix a l’article
8.1  del  Reial  decret  100/2011,  de  28  de  gener,  pel  qual  s’actualitza  el  catàleg  d’activitats
potencialment contaminadores de l’atmosfera i  s’estableixen les disposicions bàsiques per a la
seva aplicació. Aquests llibres han d’estar diligenciats pel Departament, i en ells s’anotaran dades
relatives  a  la  identificació  de  cada  activitat,  de  cada  focus  emissor,  i  del  seu  funcionament,
emissions, incidències, controls i inspeccions, així com, els resultats de tots els mesuraments que
s’hi efectuïn. El número del llibre de registre s’ha d’indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant
senyal identificativa, placa o retolador permanent.
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S’evitaran les emissions difuses de COVs procedents de l’ús d'estirè i/o resines i recobriments que
el continguin sempre que sigui possible (mantinguin les portes tancades, realitzant el recobriment
en condicions confinades, etc.). Quan això no sigui possible, les emissions s’hauran de controlar a
la font amb la finalitat de minimitzar-les mitjançant l’aplicació de bones pràctiques industrials o la
instal·lació  d’equips  de  reducció  d’emissions.  Les  operacions  es  realitzaran  preferiblement  en
cabines per evitar les emissions de COVs, olors i partícules.
L’empresa vetllarà per tal que no es produeixin olors detectables fora dels recintes delimitats per la
mateixa instal·lació, a causa de la pròpia activitat industrial.

La recepció, el maneig i l’emmagatzematge de dissolvents s’han de dur a terme de tal manera que
es produeixin emissions o, quan això no sigui possible a causa de les característiques del procés,
que  les  emissions  es  redueixin  al  mínim.  Quan  l’emmagatzematge  d’aquests  productes  en
recipients portàtils sigui inevitable per raons operatives, com l’ús de petites quantitats, s’hauran de
fer tots els esforços raonables per tal de minimitzar la quantitat de producte residual que roman en
bidons i altres contenidors després del seu ús. Si és necessari, es farà ús de galledes i d’altres
recipients petits i els recipients hauran de mantenir-se tapats mentre els productes esmentats no
estiguin abocant o utilitzant en procés.

En  cas  de  produir-se  vessaments  de  dissolvents,  hauran  de  ser  immediatament  netejats  i  el
material  contaminat  utilitzat  en  la  neteja  haurà  de  ser  dipositat  en  un  recipient  tancat  i
posteriorment gestionat com a residu.

Els residus polsegosos, inclosos els procedents d’operacions d’acabat, hauran de ser dipositats en
recipients  tancats  i  tractats  de  manera  que  s’evitin  les  seves  emissions  a  l’atmosfera.  Els
vessaments s’hauran de netejar tan aviat com sigui  possible; per aspiració, mètodes humits o
d’altres tècniques apropiades. No es permetrà l’escombrat de vessaments de pols seca.

Sempre que sigui possible es reciclaran per a la seva reutilització tots els dissolvents bruts que
s’han utilitzat, com per exemple, els de neteja de l’equip, així com tots els residus líquids que
contenen altres compostos orgànics volàtils.

S’utilitzaran tècniques de neteja alternativa a la neteja amb dissolvents sempre que sigui possible.
Per exemple, l’ús d’aigua amb o sense elements mecànics, químics o tèrmics o l’ús de dissolvents
orgànics que siguin considerablement menys volàtils.

En cas que la  neteja  manual  sigui  inevitable,  els  dissolvents de neteja  s’han de mantenir  en
recipients tancats mentre no s’utilitzin; els draps o els raspalls han de ser impregnats amb solvent
de neteja en un entorn controlat i fent ús d’un dispensador o dispositiu similar i, un cop finalitzada
la seva vida útil, s’han d’emmagatzemar en recipients tancats en espera de la seva valorització o
eliminació.

Sorolls, vibracions i escalfors.

Tota la maquinària i els equips instal·lats hauran de complir la Llei 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica i el Decret 176/2009, pel que s’aprova el seu Reglament,
així com qualsevol altra normativa d’aplicació.

Contaminació lumínica.

S’haurà  de complir  el  que  estableix  la  Llei  6/2001,  de 31 de maig,  d’ordenació  ambiental  de
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i al Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre,

Expedient: 1-3-18-3



Junta Govern Local
any 2018

pel qual s’aprova el reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les
seves instruccions tècniques complementàries, així com qualsevol altra normativa d’aplicació.

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

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

l’adequació de les mateixes a la llicència atorgada.
- D’acord amb el que disposa als articles 68, 69 i 70 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre,

de prevenció i control ambiental de les activitats, al moment de la posada en marxa de
les instal·lacions i inici de l’activitat, l’establiment haurà de realitzar un control inicial per
una entitat col·laboradora de l’Administració Ambiental.

Cada sis anys:
- D’acord amb el que disposa a l’article 71 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de

prevenció i control ambiental de les activitats, realitzar un control periòdic que garanteixi
la seva adequació als condicionants fixats a la llicència.

Els controls hauran de ser realitzats o verificats per una entitat col·laboradora de l’Administració
degudament acreditada.

Les  llicències  ambientals  estaran  subjectes  a  les  renovacions  periòdiques  que  en el  seu  cas
determini la legislació en matèria d’aigua, aire, o residus, sens perjudici de la revisió d’ofici d’acord
als supòsits recollits a l’article 62.4 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats.

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

3. D'acord amb l'article 46.3. de la Llei 20/2009, en el cas que no es presentin al·legacions o no
s'hagin  introduït  modificacions  en  el  projecte,  aquesta  proposta  de  resolució  esdevé  definitiva
automàticament i s'eleva a l'òrgan municipal competent, perquè n'emeti la resolució.

4. Notificar aquesta proposta de resolució provisional a l’interessat i a l’OTAC, perquè, en el termini de
15 dies, formulin les al·legacions que considerin oportunes.

LPCAA. RÈGIM COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: GRANJA LAS CARMELAS, SL
Registre General: 501 - 09/02/2018
Expedient: 2-37-18-1
Emplaçament: POL. 83, PARC. 66, 67, 68
Activitat: EXPLOTACIO RAMADERA DE 600 PLACES DE VACUM D'ENGREIX
Classificació de 
l’activitat: ANNEX III – COMUNICACIÓ

Grup: 11. ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERES
CODI: 11.1.d. PLACES DE VACUM D’ENGREIX AMB UNA CAPACITAT DE
CAPS DE BESTIAR > 5 i < 600
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Antecedents:

1.  En  data  09/02/2018  va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat
d’EXPLOTACIO RAMADERA DE 600 PLACES DE VACUM D'ENGREIX al POL. 83, PARC. 66, 67,
68,  acompanyada de  la  documentació  exigida  per  la  normativa  vigent,  per  part  de la  raó  social
GRANJA LAS CARMELAS, SL. 

2. Els tècnics municipals han informat favorablement sobre la documentació.

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  09/02/2018  la  raó  social  GRANJA  LAS  CARMELAS,  SL  inicia  l'activitat  d'EXPLOTACIO
RAMADERA DE 600 PLACES DE VACUM D'ENGREIX al POL. 83, PARC. 66, 67, 68, salvat el dret
de propietat i sense perjudici de tercers, condicionada al compliment dels valors límit d'emissió i les
mesures preventives marcades en la documentació aportada i legislació pertinent.

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

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

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.

LPCAA. RÈGIM COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: AGRICOLA CITRICS DELTA SL
Registre General: 642 - 22/02/2018
Expedient: 2-37-18-4
Emplaçament: PARIS, PII-12 a 16 - POL. IND. VALLDEPINS II
Activitat: ENVASAT DE FRUITA
Classificació de 
l’activitat: ANNEX III – COMUNICACIÓ

Grup: 7. INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA I DEL TABAC
7.2.B.  TRACTAMENT I  TRANSFORMACIÓ PER A LA FABRICACIÓ DE
PRODUCTES  ALIMENTARIS  A  PARTIR  DE  MATÈRIA  PRIMERA
VEGETAL,  AMB  UNA  CAPACITAT  D’ELABORACIÓ  DE  PRODUCTES
ACABATS < 300 TONES/DIA (VALOR MITJÀ TRIMESTRAL).

Antecedents:
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1.  En  data  22/02/2018  va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
ENVASAT DE FRUITA al carrer PARIS, PII-12 a 16 - POL. IND. VALLDEPINS II, acompanyada de la
documentació exigida per la normativa vigent, per part de la raó social AGRICOLA CITRICS DELTA
SL. 

2. Els tècnics municipals han informat favorablement sobre la documentació aportada.

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 22/02/2018 la societat AGRICOLA CITRICS DELTA SL inicia l'activitat d'ENVASAT DE FRUITA al
carrer PARIS, PII-12 a 16 - POL. IND. VALLDEPINS II, salvat el dret de propietat i sense perjudici de
tercers, condicionada al compliment dels valors límit d'emissió i les mesures preventives marcades en
la documentació aportada i legislació pertinent.

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

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

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.

4.  APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA I EL CLUB  
JOVENTUT ULLDECONA DINS DEL PROJECTE ART&ESPORT  

Atès que l’Ajuntament està executant el projecte Art&Esport, en coordinació amb l’Institut d’Educació
Secundària del municipi. Aquest projecte està subvencionat per l’Obra Social “La Caixa”.

Atès  que  amb  el  projecte  Art&Esport,  l’Ajuntament  pretén  facilitar  la  realització  d’activitats
extraescolars als nois i  noies de 12 a 16 anys que cursen ESO a l’Institut  Manuel Sales i  Ferre
d’Ulldecona, potenciant el desenvolupament de la personalitat dels participants i incidint principalment
en l’autoestima i les habilitats socials.

Atès que el projecte es divideix en dues àrees d’actuació, una d’esports, que a la vegada es divideix
en dos esports com són les curses de muntanya i el bàsquet i una segona àrea dedicada a les arts
plàstiques  i  a  l’expressió  audiovisual.  No  s’ha  considerat  convenient  establir  cap  preu  per  la
participació en aquestes activitats, atès el caràcter social i integrador del projecte.

Atès  que  en  el  marc  d’aquest  projecte,  l’Ajuntament  considera  d’especial  interès  obtenir  la
col·laboració del Club Joventut, entitat sense ànim de lucre, l'objectiu principal de la qual és vetllar pel
foment, desenvolupament i pràctica continuada de l’activitat física i esportiva al municipi d’Ulldecona,
per tal que els participants en el projecte puguin assistir a les activitats que desenvolupa l’Escola de
Bàsquet organitzada per aquesta entitat.
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Atès que el motiu d’obtenir aquesta col·laboració es deu a que l’Escola de Bàsquet del Club Joventut
és l’única del municipi dedicada a aquest esport. No s’ha considerat convenient organitzar aquesta
activitat de manera independent des de l’Ajuntament atès que seria, per una banda, duplicar esforços
i,  per  altra  banda,  no  seria  tan  adequat  per  a  afavorir  la  integració  dels  joves  en  activitats
normalitzades ni per a promocionar la pràctica habitual de l’activitat esportiva.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les
delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió plenària que va tenir lloc el dia 6 de març de
2017. 

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Ulldecona i el Club Joventut Ulldecona dins
del projecte Art&Esport, en els termes en què figura incorporat a l'expedient administratiu.

II.  Facultar  l'Alcaldessa,  com  a  Presidenta  d'aquesta  Corporació  i  en  representació  d'aquest
Ajuntament,  de  conformitat  amb el  que  estableix  l'article  21.1  b)  de la  Llei  7/1985,  de 2  d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, per a la subscripció de l'esmentat Conveni i de quants
documents siguin necessaris en la seva execució.

III.  Inscriure el  conveni  al  registre  de convenis  de col·laboració i  cooperació de la Generalitat  de
Catalunya.

5. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  

DECLARACIÓ DE CADUCITAT  

Nom: NAJAS MARTI, RAUL
Registre general: 1379 - 17/05/2017
Expedient: 2-43-17-26
Emplaçament: GUIFRE, 26
Obra a realitzar: OCUPACIO VIA PUBLICA PER TAULES I CADIRES 8 M2 DURANT 18 

SETMANES DES DEL 19/05/2017

En  data  17/05/2017,  es  va  sol·licitar  per  part  del  Sr.  NAJAS  MARTI,  RAUL  l'autorització  per
l'OCUPACIO VIA PUBLICA PER TAULES I CADIRES 8 M2 DURANT 18 SETMANES DES DEL
19/05/2017.

En data 09/06/2017 es va notificar que mancava aportar més documentació (d'acord a l'Ordenança
municipal reguladora de l'ocupació de la via publica amb taules i cadires per terrasses, vetlladors i
instal·lacions similars), per tal de continuar amb el tràmit, la qual avui dia encara no s’ha aportat.

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.

Donat que s’ha superat amb escreix el termini per aportar la documentació requerida. 
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Per  tot  l’exposat,  i  d’acord  amb  l’article  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’arxiu de les actuacions.

2. Comunicar-ho a la persona interessada.

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:

Nom: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.
Registre general: 470 - 07/02/2018
Expedient: 2-43-18-8
Emplaçament: LONDRES
Obra a realitzar: ESTESA D'UN CIRCUIT SUBTERRANI DE BT AL CT 53630 - REF. 574321

-BT
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,
a l'atenció dels serveis tècnics), amb una antelació mínima de 48 hores al
seu inici.
Donar compte a la Junta de Govern Local, aprovat per decret d'alcaldia
de 14 de febrer de 2018.

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).
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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.

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,

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: NVG
Expedient: 1-13-18-1 (2)
Nínxol: 672-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.
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3. Aprovar les liquidacions en concepte de Taxa sobre concessions funeràries en la seva modalitat.

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: ETT
Expedient: 1-13-18-2 (7)
Anterior Titular: ETM
Nínxol: 609-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.

7. 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.
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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: JRM
Emplaçament: c/ Cardenal Vidal i Barraquer, 4
Expedient: 1-13-18-5 (5)
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.

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.

8. LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. PARADA INTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL. RENÚNCIA  

Vista la sol·licitud de renúncia a la llicència d'ocupació temporal presentada pel sol·licitant.

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:

I. Acceptar la renúncia a la llicència d'ocupació temporal, parada interior al mercat municipal, que es
detalla a continuació:

Sol·licitant: JBC
Emplaçament: Cardenal Gomà, 7
Expedient: 1-13-18-11 (1)
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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: 1-3-18-3
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