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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 13 DE JULIOL 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 tretze de juliol 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
curs acadèmic 2018/2019.

6. Llicències d’ocupació de la via pública. 

7. Concessions funeràries.

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

9. Llicències d'ocupació temporal: Mercat municipal. 
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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 8 de juny 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: ALO
Registre general: 1132 - 18/04/2018
Expedient: 2-33-18-26
Emplaçament: POL. 17, PARC. 34
Obra a realitzar: REPARAR MARGE DE PEDRA EXISTENT DE 90 M DE LLARGADA I 60 

CM D'ALÇADA
Observacions: Condicionada a què per tal de garantir la correcta compatibilitat de les obres

amb el medi on s’insereix i  amb els valors naturals presents,  s’haurà de
respectar  al  màxim  la  vegetació  natural  de  la  zona,  així  com  gestionar
correctament els residus d’obra, si se’n generen, d’acord amb la normativa
vigent.
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: JAGL
Registre general: 1541 - 18/05/2018
Expedient: 2-33-18-35
Emplaçament: POL. 67, PARC. 54
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Obra a realitzar: CANVIAR LA CANONADA EXISTENT D'AIGUA PER UNA DE NOVA PEL 
MATEIX LLOC

Observacions: Aquesta llicència queda condicionada a:
• El propietari  haurà de presentar un escrit  de compromís segons el

qual es duran les tasques de manteniment de l'esmentada instal·lació,
i  que  es  farà  càrrec  de  les  possibles  reparacions  i  afectacions  a
l'esmentat camí de titularitat municipal. A més, i per causa justificada,
l'Ajuntament  pot  exigir  la  modificació  o  la  retirada  de  l'esmentada
instal·lació,  sense  dret  del  particular  a  demanar  cap  tipus
d'indemnització.

• Caldrà dipositar una fiança per la restitució del camí de 360 €.
• Caldrà  compactar  convenientment  la  rasa,  en  tongades  de  30

centímetres, i restituir la superfície d’acabat a l’estat original anterior a
l’execució de les obres.

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: JVA
Registre general: 1813 - 18/06/2018
Expedient: 2-33-18-39
Emplaçament: MUNTANER, 14
Obra a realitzar: ENDERROC  EDIFICI  ENTRE  MITGERES  DE  PLANTA  BAIXA  I  TRES

PLANTES PIS
Observacions: Caldrà dur a terme aquelles tasques que es considerin necessàries per tal

d’assegurar  l’estabilitat  dels  murs  de  les  mitgeres  de  les  construccions
veïnes, així com la seva estanquitat i protecció vers l’aigua (salubritat).
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: JCA
Registre general: 1835 - 20/06/2018
Expedient: 2-33-18-40
Emplaçament: PURISSIMA, 16
Obra a realitzar: LEGALITZACIO DE MAGATZEM EN PLANTA BAIXA PER A US PROPI
Observacions:

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

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

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

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

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

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

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

3. LLICÈNCIES D’ACTIVITATS.  

EPAR. LLICÈNCIA MUNICIPAL  

Sol·licitant: L'ANTIC HOSTAL, S.L.
Representant: GUIMERA SALES, VICENT
Registre General: 3608 - 18/12/2017
Expedient: 2-37-11-6 B
Emplaçament: POL. 1, PARC. 17, 18, 19, 45 (TV-3319 CTRA. ULLDECONA - LA SENIA,

KM. 10)
Activitat: AMPLIACIO DE RESTAURANT I  SALO DE BANQUETS EN UNA SALA

D'APERITIUS
Aforament total 
activitat: 923 persones
Classificació de 
l’activitat: LLICÈNCIA MUNICIPAL

ACTIVITAT RECREATIVA
RESTAURACIÓ
RESTAURANT

Antecedents:
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1.  En data 18/12/2017 va entrar  en aquest  Ajuntament una sol·licitud d’ampliació  de llicència de
l'activitat d’AMPLIACIO DE RESTAURANT I SALO DE BANQUETS EN UNA SALA D'APERITIUS al
POL. 1, PARC. 17, 18, 19, 45 (TV-3319 CTRA. ULLDECONA - LA SENIA, KM. 10), acompanyada de
la  documentació  exigida  per  la  normativa  vigent,  sol·licitada  per  part  de  la  raó  social  L'ANTIC
HOSTAL, S.L.. 

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 d’aforament alt.

3. S'han sol·licitat els informes preceptius que esmenta l'article 101 del Decret 112/2010, sent el seu
sentit favorable.

4. S'ha sotmès l'expedient a informació pública per un termini de vint dies hàbils mitjançant anunci al
tauler de l'Ajuntament, pàgina web de l'Ajuntament i publicació en el  Butlletí Oficial de la Província,
sense que s'hagin formulat al·legacions. No s’ha sotmès a informació veïnal, atès que l’activitat es
desenvolupa en sòl no urbanitzable i no hi ha cap habitatge a menys de 100 m de l’establiment.

5. 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.

6. Els tècnics municipals han informat favorablement sobre el projecte, condicionant-lo al compliment
de les mesures preventives següents:

– S’adverteix a l’interessat que tal com resta definit a l'art. 46.2. del REPAR, els establiments
oberts al públic amb un aforament autoritzat comprès entre 500-2000 persones han de fer un
pla d'autoprotecció, el contingut mínim del qual és el previst a la normativa específica.

– L’art. 6 del Decret 30/2015 pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, en referència a la revisió i
actualització del pla, estableix que aquest s’ha de revisar sempre que hi hagi una modificació
substancial, i com a mínim, cada 4 anys.

7.  En data 31/05/2018 s’ha practicat  la notificació de la proposta de resolució de la llicència,  no
havent-se produït cap al·legació a la mateixa.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar a la raó social L'ANTIC HOSTAL, S.L. la llicència per exercir l'activitat d’AMPLIACIO DE
RESTAURANT I SALO DE BANQUETS EN UNA SALA D'APERITIUS a POL. 1, PARC. 17, 18, 19, 45
(TV-3319 CTRA. ULLDECONA - LA SENIA, KM. 10), salvat el dret de propietat i sense perjudici de
tercers.

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:

- 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.
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- Realitzar un control inicial que garanteixi l’adequació de les instal·lacions i l’activitat als
requeriments legals  aplicables i  específicament,  als  fixats en la  llicència  i  el  projecte
autoritzat, d'acord amb l'article 131 del Decret 112/2010.

- Cada quatre anys:
- Realitzar  un  control  periòdic  que  garanteixi  la  seva  adequació  permanent  als  punts

assenyalats en aquesta llicència i projecte, 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.

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

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.

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  

La Comissió informativa emet el següent dictamen preceptiu i vinculant:

DICTAMEN:

En  data  16  de  juny  de  2017  es  va  publicar  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Tarragona  la
convocatòria  de  l’ajut  de  foment  de  l’ocupació  destinat  a  empreses  d’Ulldecona  que  contractin
persones desocupades i a nous autònoms empadronats a Ulldecona, any 2017.

Vistes les sol·licituds presentades pels interessats i els informes emesos pels Serveis Administratius
municipals.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Concedir la subvenció de foment de l’ocupació als beneficiaris que es detallen a continuació:
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Nom Modalitat
* Maria Agasa Balagué (47627191X) Contractació

* L’ajut concedit és de 250,00 € (percentatge de dedicació 50%)

2. Notificar aquest acord a les persones interessades.

3. Donar trasllat d'aquest acord a la Tresoreria municipal per tal de realitzar el pagament de la primera
fracció de l’ajut (125,00 €).

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 CURS ACADÈMIC 2018/2019  

La Comissió informativa emet el següent dictamen preceptiu i vinculant:

DICTAMEN:

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 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Ulldecona
van subscriure diverses addendes amb data 1 de setembre de 2015, 7 de setembre de 2016 i 7
d’octubre de 2017 al conveni de col·laboració per al Pla educatiu d’entorn.

Ates que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Ulldecona
estan tramitant una quarta addenda per a actuacions dins del Programa «Proeducar» en el marc del
pla educatiu d’entorn per a l’any 2018.

Atès que el desenvolupament del Projecte del Pla educatiu d'entorn genera unes despeses, que cal
atendre.

I atès que l'Ajuntament d'Ulldecona es troba interessat a continuar la col·laboració per al Pla Educatiu
d'Entorn per al curs 2018-2019.

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 l'addenda 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.

Pàg. 7/12 Expedient: 1-3-18-7



Junta Govern Local
any 2018

6. LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  

Es retira de l’ordre del dia per manca d’assumptes a tractar.

7. 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: AMCP
Expedient: 1-13-18-1 (8)
Nínxol: 676-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.
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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: MPBB
Expedient: 1-13-18-2 (17)
Anterior Titular: ABB
Nínxol: 177-A; Ulldecona

Nou titular: MPBB
Expedient: 1-13-18-2 (18)
Anterior Titular: JJBS
Nínxol: 176-A; Ulldecona

Nou titular: PMV
Expedient: 1-13-18-2 (19)
Anterior Titular: MVR
Nínxol: 367-A; 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.
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8. 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: TBL
Emplaçament: Av. Terrers, 5
Expedient: 1-13-18-5 (10)
Metres lineals: 3
Observacions: No precisa pintar la vorera del davant

Sol·licitant: RSM
Emplaçament: C/ Migdia, 22
Expedient: 1-13-18-5 (11)
Metres lineals: 5
Observacions: No precisa pintar la vorera del davant

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.

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUALS. CANVI DE NOM  

Sol·licitant: TGS
Emplaçament: Murada de Dalt, 13
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En data 2 de juliol de 2018, amb registre general d'entrada número 1945, s'ha sol·licitat canvi de
titularitat de la llicència de gual amb número 640, corresponent a la Murada de Dalt, 13, per tal que el
Sr. TGS figuri com a nou titular.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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

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

3. Comunicar aquest acord al Sr. ARC com a anterior titular i al Sr. TGS, com a nou titular.

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUAL D’ÚS HORARI (CÀRREGA I DESCÀRREGA)  
RENÚNCIA A LA LLICÈNCIA  

Sol·licitant: AGF
Emplaçament: c/ Entença, 37
Metres lineals: 7
Horari: de 8.00 a 20.00 hores

Vista  la  sol·licitud  de  renúncia  a  la  llicència  d'ocupació  del  domini  públic  per  a  gual  d’ús  horari
(càrrega i descàrrega) dalt referenciada.

Vist el que estableix l'art. 94 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, pel que fa a la renúncia dels interessats als seus drets.

Vist que s'ha donat compliment a allò que estableix l'article 17 de l'ordenança municipal reguladora
dels guals per entrada i sortida de vehicles al terme municipal d'Ulldecona.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Acceptar la renúncia a la llicència dalt referenciada.

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUALS. RENÚNCIA A LA LLICÈNCIA  

Sol·licitant: GPA
Emplaçament: c/ Major, 145
Número Placa: 731

Vista la sol·licitud de renúncia a la llicència d'ocupació del domini públic per a gual dalt referenciada.

Vist el que estableix l'art. 94 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, pel que fa a la renúncia dels interessats als seus drets.
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Vist que s'ha donat compliment a allò que estableix l'article 17 de l'ordenança municipal reguladora
dels guals per entrada i sortida de vehicles al terme municipal d'Ulldecona.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Acceptar la renúncia a la llicència dalt referenciada.

9. LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. PARADA EXTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL  
REVOCACIÓ DE LA LLICÈNCIA PER MANCA D'ASSISTÈNCIA  

Segons l'article 41 del Reglament del Mercat Municipal d'Ulldecona, diu que es considera falta molt
greu la no utilització del lloc, sense causa justificada, durant 8 dies consecutius, o 16 dies alterns en el
període d'un any.

Atès que el Sr. AS compta amb més de 8 faltes d'assistència sense causa justificada, ni previ avís a
l'Ajuntament, segons informe emès pel cap de la Policia Local d’Ulldecona en data 18 de juny de
2018.

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

L'Alcaldessa sotasignant proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents

ACORDS:

I.  Revocar  al  Sr.  AS la  llicència  municipal  d'ocupació  temporal  del  Mercat  Municipal,  per  manca
d'assistència.

II. Informar a l'interessat que a partir de l'1 de juliol se li impedirà la utilització del lloc o parada del
mercat.

III. Notificar aquest acte a la interessada i a BASE Gestió d'Ingressos.

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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