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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 8 DE JUNY 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 vuit de juny 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. Aprovació  de  l’addenda  econòmica  al  conveni  de  col·laboració  entre  el
Departament  d’Ensenyament  i  l’Ajuntament  d’Ulldecona,  per  al  Pla  Educatiu
d’Entorn, corresponent al programa PROEDUCAR 2018.

6. Aprovació  inicial  del  projecte  clavegueram nou col·lector  al  Barri  Castell  amb
connexió a l’EDAR del Molí de l’Om d‘Ulldecona.

7. Concessions funeràries.

8. Llicències d'ocupació del domini públic: Guals.
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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  11 de maig  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: 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
Observacions: Aquesta llicència queda condicionada a:

• Caldrà situar la construcció 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.
• 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
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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: MPPF
Registre general: 1655 - 01/06/2018
Expedient: 2-33-18-36
Emplaçament: POL. 56, PARC. 48
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO  DE  TANCA  DE  SIMPLE  TORSIO  DE  350  M  AMB  3

PORTES
Observacions: Aquesta llicència queda condicionada a què caldrà situar  la tanca a una

distància mínima d’1 metre respecte al camí.

Nom: GESDIP, SA
Registre general: 1592 - 28/05/2018
Expedient: 2-33-18-37
Emplaçament: MAJOR, 212
Obra a realitzar: COL·LOCACIO DE MARQUESINES EN PARQUING PRIVAT D'UN 

SUPERMERCAT
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: GESDIP, SA
Registre general: 1667 - 04/06/2018
Expedient: 2-33-18-38
Emplaçament: MAJOR, 212
Obra a realitzar: MILLORA DE LA URBANITZACIO EXISTENT
Observacions: Pel  que  respecta  a  les  possibles  afectacions  a  la  urbanització  existent,

principalment pel que respecta a la vorera de la carretera TV-3319, caldrà
restituir els paviments al seu estat original, i emprar els mateixos materials,
especejaments i acabats que la vorera existent.

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:
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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 D’ACTIVITAT  

EPAR. RÈGIM COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: FERNANDEZ TOMAS, FELIU
Registre General: 1627 - 31/05/2018
Expedient: 2-37-18-10
Emplaçament: AV. CONSTITUCIO, 1 - BAIXOS
Activitat: BAR CAFETERIA I FLECA
Aforament total 
activitat: 47 PERSONES
Classificació de 
l’activitat: COMUNICACIÓ

ACTIVITAT RECREATIVA
RESTAURACIÓ

Antecedents:

1. En data 31/05/2018 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació d'inici de l'activitat de BAR
CAFETERIA I FLECA a l’AV. CONSTITUCIO, 1 - BAIXOS, acompanyada de la documentació exigida
per la normativa vigent, per part del Sr. FERNANDEZ TOMAS, FELIU. 

2. 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.

3. 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.

4. Els tècnics municipals han informat favorablement sobre el projecte.
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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.  Donar-se  per  assabentada  aquesta  Junta  que  amb  efectes  des  del  dia  31/05/2018  el  Sr.
FERNANDEZ  TOMAS,  FELIU  exerceix  l'activitat  de  BAR  CAFETERIA  I  FLECA  a  l’AV.
CONSTITUCIO, 1 - BAIXOS, 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.

2.  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 i als efectes de comunicació oportuns.

3. 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 complir 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.

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

LPCAA. RÈGIM COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: TENTORIUM ENERGY, SL
Registre General: 1628 - 31/05/2018
Expedient: 2-37-18-11
Emplaçament: BERLIN, PII-26 - POL. IND. VALLDEPINS II
Activitat: FABRICACIO  I  EMBALATGE  DE  PRODUCTES  ALIMENTARIS  I

NUTRICIONALS SALUDABLES
Classificació de l’activitat:ANNEX: III – COMUNICACIÓ PRÈVIA AMBIENTAL

CODI: 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  31/05/2018  va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
FABRICACIO I EMBALATGE DE PRODUCTES ALIMENTARIS I NUTRICIONALS SALUDABLES al
carrer BERLIN, PII-26 - POL. IND. VALLDEPINS II, acompanyada de la documentació exigida per la
normativa vigent, per part de la raó social TENTORIUM ENERGY, 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  31/05/2018  la  raó  social  TENTORIUM  ENERGY,  SL  inicia  l'activitat  de  FABRICACIO  I
EMBALATGE DE PRODUCTES ALIMENTARIS I NUTRICIONALS SALUDABLES al carrer BERLIN,
PII-26  -  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.

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT. LPCAA. RÈGIM COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: CIOBANU, GHENADIE MORARU
Registre General: 1271 - 24/04/2018
Expedient: 2-37-18-9
Emplaçament: POL. 34, PARC. 271
Activitat: MANTENIMENT I ESTACIONAMENT DE VEHICLES
Classificació de 
l’activitat: ANNEX III – COMUNICACIÓ

Grup: 12. ALTRES ACTIVITATS
Subgrup:  12.46.  ACTIVITATS  DE  GARATGE  O  APARCAMENT  DE
VEHICLES, AMB UNA SUPERFÍCIE SUPERIOR A 500 M2

Antecedents:

1.  En  data  24/04/2018  va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
MANTENIMENT  I  ESTACIONAMENT  DE  VEHICLES  al  POL.  34,  PARC.  271,per  part  del  Sr.
CIOBANU, GHENADIE MORARU.

2. En data 30/04/2018 es va redactar una proposta de resolució per no acceptar la comunicació d’inici
d’activitat, la qual va ser notificada al titular en data 10/05/2018, no havent-se presentat cap al·legació
en el termini proposat.

Fonaments:
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1. L’activitat queda sotmesa al règim de comunicació i s’ha de procedir segons el Títol IV de la Llei
20/2009. Aquest títol IV és el que regula en l’article 52 que per a l’exercici d’una activitat compresa en
l’annex  III,  la  comunicació  s’ha  de  formalitzar  un  cop  acabades  les  obres  i  les  instal·lacions
necessàries,  les  quals  han  d’estar  emparades  per  la  corresponent  llicència  urbanística,  si  és
preceptiva, i altres llicències sectorials que pugui requerir.

2. D’acord amb l’article 52.3 de Llei 20/2009, la comunicació ha d’anar acompanyada de la següent
documentació:

a) La descripció de l’activitat mitjançant un projecte bàsic amb memòria ambiental, excepte en
els casos en què per reglament es determini que només cal una memòria ambiental.
b) La certificació lliurada pel personal tècnic competent que, si escau, ha d’ésser el director o
la directora de l’execució del projecte que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen
a l’estudi ambiental i al projecte o a la documentació tècnica presentats i que es compleixen
tots els requisits ambientals. 
c) Qualsevol altra documentació determinada per la llei 20/2009, que li correspongui d'acord
amb  la  tipologia  de  l'activitat  sol·licitada,  que  segons  l'article  67  (especificacions  de  les
explotacions ramaderes) especifica que cal aportar un Pla de Dejeccions Ramaderes, el qual
ha d'haver estat informat favorablement pel departament competent en matèria d'agricultura i
ramaderia.

3.  L’article  69.4  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
Administracions Públiques, estableix que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en
qualsevol data, manifestació o document que s’acompanyi o incorpori a una comunicació prèvia o la
no presentació davant l’Administració competent de la comunicació, determinarà la impossibilitat de
continuar amb l’exercici  del dret o l’activitat afectada des del moment en què es tingui constància
d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què hi hagués
lloc.

4. Obren en l'expedient els informes tècnic i jurídic.

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.  No  acceptar  la  comunicació  d'inici  d'activitat  de  MANTENIMENT  I  ESTACIONAMENT  DE
VEHICLES, que ha fet el Sr. CIOBANU, GHENADIE MORARU, per no ajustar-se als preceptes de la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats.

2. Notificar a la persona interessada que no podrà exercir l'activitat que es proposava. En aplicació de
l’article  69.4  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
Administracions Públiques, la manca de presentació de la documentació necessària, en cas que es
vulgui exercir l’activitat, determinarà la impossibilitat de continuar amb aquest exercici des del moment
en què es tingui constància d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o
administratives a què hi hagués lloc.

AUTORITZACIÓ SANITÀRIA. COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: FERNANDEZ TOMAS, FELIU
Registre General: 1627 - 31/05/2018
Expedient: 2-47-18-2

Pàg. 7/13 Expedient: 1-3-18-6



Junta Govern Local
any 2018

Emplaçament: AV. CONSTITUCIO, 1, BAIXOS
Activitat: DECLARACIO RESPONSABLE EN MATERIA SALUT ALIMENTARIA PER

UN BAR CAFETERIA FLECA

Antecedents:

1.  En data 31/05/2018 va entrar  en aquest  Ajuntament  una declaració  responsable  d'establiment
alimentari  en una  activitat  de BAR CAFETERIA FLECA situada  al  carrer  AV.  CONSTITUCIO,  1,
BAIXOS, per part de la raó social FERNANDEZ TOMAS, FELIU. 

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts pels Criteris registrals per a establiments
minoristes  d'alimentació  a  Catalunya,  aprovats  pel  Consell  d'Administració  de  l'Agència  de  Salut
Pública de Catalunya, el 20 de febrer de 2012.

3. L'activitat en la qual es desenvoluparà aquesta venda/degustació de productes alimentaris, disposa
de  l'autorització  pertinent  de  l'Ajuntament  d'Ulldecona  per  a  la  seva  obertura,  tal  com  consta  a
l'expedient 2-37-18-10.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 31/05/2018, s'atorga al Sr.
FERNANDEZ TOMAS, FELIU el número de registre sanitari 4315606010200001 en l'activitat de BAR
CAFETERIA FLECA situada al carrer AV. CONSTITUCIO, 1, BAIXOS, d'acord amb el Reial Decret
191/2011, de 18 de febrer, sobre el Registre Sanitari d'empreses alimentàries i aliments els Criteris
registrals  per  a  establiments  minoristes  d'alimentació  a  Catalunya,  aprovats  pel  Consell
d'Administració de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, el 20 de febrer de 2012.

2. Entregar, juntament amb la notificació del present acte, el full normalitzat d'autorització sanitària de
l'Ajuntament d'Ulldecona i inscriure l'esmentada activitat al Registre municipal sanitari.

4. ATORGAMENT DELS AJUTS DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ 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. APROVACIÓ DE L’ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT  
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA, PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORN, CORRESPONENT  
AL PROGRAMA PROEDUCAR 2018.  

Atès que en data 12 de juny de 2015 el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament  d'Ulldecona  van  subscriure  un  conveni  de  col·laboració  en  matèria  de  llengua,
interculturalitat i cohesió social, mitjançant el Pla educatiu d'entorn.

Atès que en aquest moment, el Departament d’Ensenyament vol impulsar unes mesures preventives
dirigides  a  augmentar  els  percentatges  d’alumnes  que  finalitzen  amb  èxit  l’educació  secundària
obligatòria  en  els  centres  de  titularitat  pública  dels  Plans  educatius  d’entorn.  L’objectiu  d’aquestes
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actuacions és implementar plans d’activitats extraescolars d’extensió educativa amb un component lúdic i
motivador, en el marc de la mesura «Quédate», i plans de reforç en les matèries instrumentals durant el
mes de juliol, en el marc de la mesura «Ilusiónate».

Atès que aquestes actuacions estan emmarcades en el Programa «Proeducar», finançat pel Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Aprovar l'addenda referent al programa PROEDUCAR per a l’any 2018, al conveni de col·laboració
entre  l'Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya  mitjançant  el  Departament  d'Ensenyament  i
l'Ajuntament d'Ulldecona, relatiu al Pla Educatiu d'Entorn, 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.

6.  APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE CLAVEGUERAM NOU COL·LECTOR AL BARRI CASTELL AMB  
CONNEXIÓ A L’EDAR DEL MOLÍ DE L’OM D‘ULLDECONA.  

L'enginyer Industrial Sr. Francesc Aguilà Llobet, per encàrrec de l’Ajuntament d’Ulldecona ha elaborat
el projecte bàsic i  d’execució que porta per títol “Clavegueram nou col·lector al Barri  Castell  amb
connexió a l’EDAR del Molí de l’Om d‘Ulldecona”, l’import del pressupost d’execució per contracta del
qual ascendeix a la quantitat total de 39.657,71 €.

L’objecte d’aquest projecte és la construcció d’un nou col·lector al barri del Castell que doni servei a
tota la barriada, per tal de millorar la qualitat de la urbanització.

Atès que la Junta de Govern Local és l'òrgan competent per aprovar el projecte.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Aprovar inicialment el projecte bàsic i d’execució clavegueram nou col·lector al Barri Castell amb
connexió a l’EDAR del Molí de l’Om d’Ulldecona, l’import del pressupost d’execució per contracta del
qual ascendeix a la quantitat total de 39.657,71 €, segons el següent detall:

Concepte                                                                                                               Import

Execució material............................................................................................27.541,99 €
Despeses generals (13%).................................................................................3.580,46 €
Benefici industrial (6%)..................................................................................... .1.652,52 €

IVA (21%) s/ 32.774,97 €..................................................................................6.882,74 €
TOTAL.............................................................................................................39.657,71 €

II.  Sotmetre  aquest  projecte  a  informació  pública,  amb  publicació  al  BOP,  al  DOGC i  al  tauler
d'anuncis, per tal que, en el termini de 30 dies hàbils, pugui ser consultada en els serveis tècnics
d'aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents.
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III.  Disposar  que,  en  cas  de  no  produir-se  cap  al·legació,  l’aprovació  inicial  esdevindrà
automàticament definitiva.

7. CONCESSIONS FUNERÀRIES  

TRANSMISSIONS DE CONCESSIONS SOBRE DRETS FUNERARIS  

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

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

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

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar les transmissions de les concessions funeràries que es detallen a continuació per a la seva
utilització inherent a l'afectació del bé.

Nou titular: AGV
Expedient: 1-13-18-2 (13)
Anterior Titular: JMVD
Nínxol: 507-B; Ulldecona

Nou titular: MCTS
Expedient: 1-13-18-2 (14)
Anterior Titular: ATV
Nínxol: 9-B; Ulldecona

Nou titular: JSV
Expedient: 1-13-18-2 (15)
Anterior Titular: RSV
Nínxol: 745-B; Ulldecona

Nou titular: JSV
Expedient: 1-13-18-2 (16)
Anterior Titular: RSV
Nínxol: 811-B; Ulldecona

2.  Aquestes  autoritzacions  administratives  s'han  d'entendre  atorgades  pel  termini  que  resta  al
venciment de la concessió.
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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.

8. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC: GUALS  

ATORGAMENT DE LLICÈNCIA  

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

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

Vist el que preveu l'ordenança municipal  reguladora dels guals per entrada i sortida de vehicles al
terme municipal d'Ulldecona.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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

Sol·licitant: MGMC
Emplaçament: Av. Catalunya, 68, porta 10
Expedient: 1-13-18-5 (9)
Metres lineals: 5
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.
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DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUAL  

Sol·licitant: MGMC
Emplaçament: Av. Catalunya, 68, porta 10

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt  referenciada, per a un gual al Av.
Catalunya, 68, porta 10.

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:

1. Denegar a MGMC 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 gual sol·licitat.

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

9. LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL  

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

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. CANVI DE NOM DE LA PARADA EXTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL  

Sol·licitant: Elvira Claveria Gabarri
Titular anterior: Victoria Amador Mauricio

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per canvi de nom de la
parada del mercat exterior.

Atès que l'article 7.2.b) del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de
marxants,  preveu  la  transmissió  de  la  llicència  per  situacions  sobrevingudes  no  atribuïbles  a  la
voluntat del marxant, i aquesta situació ha quedat degudament acreditada 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 a Elvira Claveria Gabarri la llicència dalt referenciada, per canvi de nom de la parada del
mercat exterior.

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'acord amb l'article 57.2 i concordants

Expedient: 1-3-18-6 Pàg. 12/13



Junta Govern Local
any 2018

del  Reglament  de  patrimoni  dels  ens  locals  de  Catalunya,  aprovat  per  Decret  336/1988,  de  17
d'octubre i la resta de disposicions vigents.

3. Informar a l'interessat que haurà de donar compliment a totes les obligacions que s'estableixen en
el Reglament del mercat municipal d'Ulldecona.

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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