
Junta Govern Local
any 2018

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

EL DIA 24 D’AGOST 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 vint-i-quatre d’agost 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
extraordinària 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. Denegació 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. Donació de compte del decret d'alcaldia de 31 de juliol de 2018, relatiu a l’aprovació del
Pla Desplegament de xarxa de fibra òptica a la població d’Ulldecona.

6. Declarar deserta la licitació per a l’adjudicació de la concessió administrativa del bar
ubicat al camp de futbol d’Ulldecona. Aprovar un nou plec de clàusules administratives
particulars  per  a  la  concessió  administrativa  del  bar  ubicat  al  camp  de  futbol
d’Ulldecona.

7. Aprovació de l’oferta d’ocupació pública de personal al servei d’aquest Ajuntament per a
l’any 2018.
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8. Aprovació  de les  bases  específiques  reguladores  del  procediment  selectiu  per  a  la
cobertura, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, de dos places d'agent de la
Policia Local de l'Ajuntament d'Ulldecona, en règim de personal funcionari, i per a la
creació d'una borsa de treball per a cobrir possibles vacants en el cos de la policia local,
i convocatòria del procediment selectiu.

9. Aprovació  de les  bases  específiques  reguladores  del  procediment  selectiu  per  a  la
cobertura, mitjançant el sistema de concurs de mobilitat horitzontal, d’una plaça d’agent
de  la  policia  local  de  l’Ajuntament  d’Ulldecona,  en  règim  de  personal  funcionari,  i
convocatòria del procediment selectiu.

10. Aprovació de les bases específiques reguladores de la convocatòria del procediment
selectiu  per  a  la  cobertura,  mitjançant  el  sistema  de  concurs-oposició,  d'una  plaça
d'operari/ària de neteja-conductor/a, de l'Ajuntament d'Ulldecona, en règim de personal
laboral temporal, i per a la creació d'una borsa de treball, i convocatòria del procediment
selectiu.

11. Aprovació de les bases reguladores dels processos selectius per establir  borses de
treball  per  a  cobrir  necessitats  temporals  de  personal  de  diverses  categories,  i
convocatòria del procediment selectiu.

12. Concessions funeràries.

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

14. Llicències d'ocupació temporal: Mercat municipal. 

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  13  de  juliol  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.
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Nom: WTM
Registre general: 486 - 08/02/2018
Expedient: 2-33-18-7
Emplaçament: POL. 41, PARC. 170
Obra a realitzar: REHABILITACIO DE CASA DE CAMP
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: AMC
Registre general: 1960 - 04/07/2018
Expedient: 2-33-18-42
Emplaçament: SALVADOR VIDAL, 58
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO  DE  CADIRA  AUTOMATICA  A  LES  ESCALES  SENSE

AFECTACIO ESTRUCTURAL

Nom: JAAA 
Registre general: 1985 - 06/07/2018
Expedient: 2-33-18-43
Emplaçament: ARAGO, 11
Obra a realitzar: REHABILITACIO DE COBERTA D'HABITATGE UNIFAMILIAR
Observacions: Condicionada a què caldrà aportar la documentació complementària , amb

el corresponent visat col·legial, abans de l’inici 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: EFG
Registre general: 2283 - 23/07/2018
Expedient: 2-33-18-45
Emplaçament: AV. TERRERS, A7
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO D'UNA BARBACOA
Observacions: Condicionada a què caldrà enretirar la barbacoa de la tanca, la qual passarà

de manera contínua per la part posterior de la mateixa.
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.
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Nom: GFB
Registre general: 2284 - 23/07/2018
Expedient: 2-33-18-46
Emplaçament: SANT PASQUAL, 34
Obra a realitzar: REFORÇ DE COBERTA D'HABITATGE UNIFAMILIAR
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: MENJAR I CULTURA, SL
Registre general: 2330 - 26/07/2018
Expedient: 2-33-18-47
Emplaçament: PASSEIG DE L'ESTACIO, 39, BAIXOS
Obra a realitzar: OBRES D'ADEQUACIO LOCAL EXISTENT A BAR RESTAURANT
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: FRAGADIS, S.L.
Registre general: 2392 - 02/08/2018
Expedient: 2-33-18-49
Emplaçament: GUIFRE, 34-36
Obra a realitzar: OBRES DE CONDICIONAMENT DE LOCAL DESTINAT A 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.

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.
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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.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. DENEGACIÓ  

Nom: MARBRES HOMEDES, S.L.
Registre general: 1851 - 21/06/2018
Expedient: 2-33-18-41
Emplaçament: POL. 53, PARC. 31, 39, 40, 238
Obra a realitzar: EXPLOTACIO DERIVADA DEL PERMIS SENIA III NUM. 9102

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

Atès que la sol·licitud d’obres s’ha realitzat abans de disposar de la preceptiva autorització ambiental
atorgada per exercir l’activitat, tal com especifica la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de
les activitats;

Atès  que  la  sol·licitud  de llicència  està  signada pel  tècnic  redactor  del  projecte,  sense  acreditar
aquesta representació, per la qual cosa no és vàlida aquesta sol·licitud;

Atès que tota la documentació aportada en pdf no està signada digitalment pel tècnic redactor del
projecte;

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Denegar a MARBRES HOMEDES, S.L.  la llicència sol·licitada per executar  obres consistents  en
l’EXPLOTACIO DERIVADA DEL PERMIS SENIA III NUM. 9102, conforme al projecte presentat, atès
que la  sol·licitud  d’obres s’ha realitzat  abans de disposar de la  preceptiva  autorització  ambiental
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atorgada per exercir l’activitat, tal com especifica la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de
les activitats.

RÈGIM DE COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ  

Vista la comunicació de primera ocupació formulada pel peticionari.

Atès l'informe tècnic que obra a l'expedient i posa de manifest que les obres s'han executat conforme
la llicència urbanística que es va atorgar;

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Acceptar la comunicació de primera ocupació que es detalla a continuació per als usos previstos en
la llicència urbanística que es va atorgar:

Nom: DLO
Registre general: 2887 - 09/10/2017
Expedient: 2-33-12-64 A
Emplaçament: MURADA DE BAIX, 42, 1
Obra realitzada: COMUNICACIO PRIMERA OCUPACIO DISTRIBUCIO INTERIOR 

HABITATGE EN PLANTA PRIMERA

3. LLICÈNCIES D’ACTIVITAT  

OBERTURA ESTABLIMENTS. DECLARACIÓ RESPONSABLE. ASSABENTAT.  

Sol·licitant: AKHTAR, SAJJAD
Registre General: 1515 - 17/05/2018
Expedient: 2-37-04-23 B
Emplaçament: MAJOR, 96
Activitat: LOCUTORI TELEFONIC, ACCES A INTERNET, VENDA I REPARACIO DE

TELEFONS MOBILS I ACCESSORIS I REALITZACIO DE TRANSACCIONS
ECONOMIQUES

Classificació de 
l’activitat: DECLARACIÓ RESPONSABLE

Antecedents:

1. En data 17/05/2018 va entrar en aquest Ajuntament una declaració responsable per modificacr una
activitat  existent  de  LOCUTORI  TELEFONIC,  ACCES A  INTERNET,  VENDA I  REPARACIO DE
TELEFONS MOBILS I ACCESSORIS amb autorització per obrir des del 7/10/2004, al carrer MAJOR,
96, acompanyada de la documentació exigida per la normativa vigent, per part del AKHTAR, SAJJAD.

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts per l'article 13.1.a) de la Llei 16/2015, del
21 de juliol,  de simplificació de l'activitat  administrativa  de l'Administració de la  Generalitat  i  dels
governs de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

3. Els tècnics municipals han informat favorablement.
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4. La Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la dita llicència per delegació de
l’Alcaldessa de data 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 17/05/2018 el Sr. AKHTAR,
SAJJAD  modifica  l'activitat  existent,  quedant  aquesta  com  LOCUTORI  TELEFONIC,  ACCES  A
INTERNET, VENDA I REPARACIO DE TELEFONS MOBILS I ACCESSORIS I REALITZACIO DE
TRANSACCIONS ECONOMIQUES al carrer MAJOR, 96, salvat el dret de propietat i sense perjudici
de tercers, condicionada al compliment dels valors límit d'emissió i les mesures preventives marcades
per la legislació pertinent.

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

OBERTURA ESTABLIMENTS. COMUNICACIÓ PRÈVIA. ASSABENTAT.  

Sol·licitant: BON PREU, SAU
Registre General: 1866 - 22/06/2018
Expedient: 2-37-18-13
Emplaçament: MAJOR, 212
Activitat: ESTABLIMENT COMERCIAL EN REGIM D'AUTOSERVEI
Classificació de 
l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

Antecedents:

1.  En data 22/06/2018 va  entrar  en aquest  Ajuntament  una comunicació  d'inici  de l'activitat  d’un
ESTABLIMENT COMERCIAL EN REGIM D'AUTOSERVEI al carrer MAJOR, 212, acompanyada de la
documentació exigida per la normativa vigent, per part de la raó social BON PREU, SAU. 

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts per l'article 13.1.b) de la Llei 16/2015, del
21 de juliol,  de simplificació  de l'activitat  administrativa  de l'Administració  de la Generalitat  i  dels
governs de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. Aquesta activitat no està inclosa dins dels
annexos de la Llei 16/2015, però d’acord amb la disposició addicional setena, en el seu punt 3r,
esmenta que aquesta tipologia d’activitats han de presentar una comunicació prèvia.

3. Els tècnics municipals han informat favorablement.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 22/06/2018 la raó social
BON PREU,  SAU inicia  l'activitat  d’ESTABLIMENT  COMERCIAL  EN  REGIM D'AUTOSERVEI  al
carrer  MAJOR,  212,  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.
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OBERTURA ESTABLIMENTS. DECLARACIÓ RESPONSABLE. ASSABENTAT.  

Sol·licitant: ARIÑO SANCHEZ, MARIA TERESA
Registre General: 2444 - 09/08/2018
Expedient: 2-37-18-14
Emplaçament: PLAÇA CATALUNYA, 12, BAIXOS - TINENT FERRE, 61, BAIXOS
Activitat: VENDA  AL  DETALL  DE  PRODUCTES  CONGELATS,  ALIMENTS  I

BEGUDES
Classificació de 
l’activitat: DECLARACIÓ RESPONSABLE

Antecedents:

1. En data 09/08/2018 va entrar en aquest Ajuntament una declaració responsable d'inici de l'activitat
de  VENDA  AL  DETALL  DE  PRODUCTES  CONGELATS,  ALIMENTS  I  BEGUDES  a  la  PLAÇA
CATALUNYA, 12, BAIXOS - TINENT FERRE, 61, BAIXOS, acompanyada de la documentació exigida
per la normativa vigent, per part de la Sra. ARIÑO SANCHEZ, MARIA TERESA. 

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts per l'article 13.1.a) de la Llei 16/2015, del
21 de juliol,  de simplificació de l'activitat  administrativa  de l'Administració de la  Generalitat  i  dels
governs de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

3. Els tècnics municipals han informat favorablement.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 09/08/2018 la Sra. ARIÑO
SANCHEZ, MARIA TERESA inicia l'activitat de VENDA AL DETALL DE PRODUCTES CONGELATS,
ALIMENTS I BEGUDES a la PLAÇA CATALUNYA, 12, BAIXOS - TINENT FERRE, 61,  BAIXOS,
salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, condicionada al compliment dels valors límit
d'emissió i les mesures preventives marcades per la legislació pertinent.

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

CANVI DE TITULAR  

Sol·licitant: PEREZ REOLID, NOELIA
Anterior titular: REOLID GARCIA, MANUELA
Registre general: 1782 – 13/06/2018
Expedient: 2-37-07-57 A
Emplaçament: POL. 80, PARC. 13
Activitat: EXPLOTACIO RAMADERA DE 451 PORCS D'ENGREIX
Classificació
de l’activitat (l3/98): ANNEX II.1

11.  ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERES
1.b. PORCS D’ENGREIX AMB UN NOMBRE DE PLACES MAJOR DE 200 I 
MENOR O IGUAL DE 2.000.
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Antecedents.

1. En data 9/07/2010 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament va atorgar llicència ambiental per una
EXPLOTACIO RAMADERA DE 451 PORCS D'ENGREIX al POL. 80, PARC. 13 del terme municipal
d'Ulldecona, sent el seu titular la Sra. REOLID GARCIA, MANUELA. Aquesta llicència es trobava
sotmesa al règim de la Llei 3/98, classificada com Annex II.1 (actualment derogada). Aquesta llicència
va ser atorgada condicionada a la realització de controls periòdics cada 4 anys.

2. En data 13/06/2018, amb el RGE núm. 1782, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per
tal que la Sra. PEREZ REOLID, NOELIA figuri com a nou titular, havent-hi el consentiment del titular
actual.

Fonaments.

1. En data 11/08/2010 va entrar en vigència la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats.

2. Vista la sol·licitud formulada per PEREZ REOLID, NOELIA per procedir al canvi de titularitat de
l'activitat d’EXPLOTACIO RAMADERA DE 451 PORCS D'ENGREIX. Atès que la sol·licitud gaudeix
de tots els requisits per procedir al canvi de titularitat de conformitat amb l'art. 86 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,

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. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser el nou titular de la llicència la Sra.
PEREZ REOLID, NOELIA; informar a la interessada que aquest  canvi  de titularitat  de la llicència
s'atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercer. 

2. Segons l'acord de la Junta de Govern de data 9/07/2010, aquesta activitat estava condicionada a:

Gestió d’aigües residuals

• Les aigües sanitàries i de neteja s’han de gestionar amb les dejeccions ramaderes.
• No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.
• L’explotació haurà d’adoptar les mesures necessàries perquè les aigües pluvials no entrin en
contacte amb elements contaminants (fems, deixalles, pinsos, dejeccions, etc.) i pugui afectar al
medi hídric.
• En  cas  que  l’activitat  es  trobi  en  zona  de  policia,  caldrà  que  disposi  de  la  corresponent
autorització.
• En cas que l’establiment s’abasteixi  d’aigua procedent de fonts pròpies haurà d’acreditar la
inscripció de l’aprofitament al Registre d’Aigües, i si no es disposa de la corresponent acreditació,
hi  haurà de sol·licitar  el  dret,  d’acord amb l’article  52 i  concordants del  text  refós de la  Llei
d’Aigües, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

Gestió de les dejeccions ramaderes

• Les instal·lacions per a l'emmagatzematge de les dejeccions ramaderes han de ser estanques,
de tal manera que el seu contingut no pugui sortir de l'interior, i han d'estar construïdes de tal
forma que s'eviti l'entrada de les aigües, pluvials netes, d'escolament superficial.
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• La neteja de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d'aigua utilitzada i la
freqüència permetin reduir la quantitat d'aigües brutes generades.
• Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l'activitat, les aigües de neteja
de  les  edificacions,  i  les  aigües  residuals  sanitàries,  s'hauran  d'aconduir  fins  al  sistema
d'emmagatzematge  de  les  dejeccions  ramaderes  (el  dimensionament  del  qual  haurà  de
contemplar l'entrada d'aquestes aigües).
• S'adoptaran les mesures de seguretat adients per tal d'evitar vessaments accidentals durant les
operacions  d'extracció  de  les  dejeccions   i  de  les  aigües  residuals  dels  sistemes
d'emmagatzematge.
• D’acord amb la Disposició Transitòria Tercera del Decret 136/2009, les explotacions existents
disposen d’un any des de l’entrada en vigor del Decret per complir els requeriments relatius a la
capacitat d’emmagatzematge que s’estableixen a l’article 15 i per presentar una modificació del
Pla de gestió, de conformitat amb l’article 21.6, en cas que es vegi incrementada la quantitat de
nitrogen  com  a  conseqüència  de  l’aplicació  dels  valors  estàndard  establerts  o  per  adaptar
l’aplicació agrícola de les dejeccions a les dosis indicades a l’annex 9.1 del Decret 136/2009.
• L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i la resta de fertilitzants nitrogenats en zona
vulnerable es farà respectant el Decret 136/2009, o normativa que el substitueixi, i el Codi de
bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d’octubre de 1998).
• En zona vulnerable, les èpoques d’aplicació agrícola dels fertilitzants nitrogenats i les quantitats
màximes de nitrogen a aplicar respectaran el que s’indica als articles 4 i 5 del Decret 136/2009.
• Per a les zones vulnerables establertes pels Decrets 283/1998 i 476/2004, la quantitat màxima
de nitrogen procedent dels fems i altres materials orgànics a aplicar és de 170 kg N/ha i any,
mentre  que a les zones designades vulnerables per l’Acord de Govern 128/2009,  és la que
s’estableix a l’article 21 del Decret 136/1999, mentre que l'agost del 2010 serà de 170 kg N/ha i
any.
• L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes en aquelles zones que no es van designar
vulnerables pels Decrets 283/1998 i 476/2004 es farà respectant al màxim les recomanacions del
Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d’octubre de 1998).
• El  mètode d’aplicació dels fertilitzants  nitrogenats,  tant  en zona vulnerable com fora de les
zones vulnerables, es farà d’acord amb l’article 8 del Decret 136, tenint en compte el que es
disposa als articles 9 i 10 de l’esmentat Decret, sobre l’aplicació dels fertilitzants en terrenys de
fort pendent i l’aplicació en terrenys entollats, inundables, gelats o nevats.
• En  l’aplicació  agrícola  dels  fertilitzants  caldrà  respectar  les  distàncies  i  terminis  màxims
d’incorporació de fertilitzants al sòl fixats a la Secció 2 del Decret 136/2009. També caldrà tenir
en compte les possibles restriccions en l’aplicació de fertilitzants a l’entorn de captacions d’aigua
subterrània destinada a consum humà derivades de l’article 32 del mateix Decret.
• El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per a la
correcta  gestió  de  les  dejeccions  ramaderes,  especialment  davant  situacions  imprevistes  o
excepcionals.
• En cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions, caldrà atenir-se al que es disposa
als apartats 6, 7 i 8 de l’article 21 del Decret 136/2009, d’1 de setembre.
• El  titular  de  l’explotació  ramadera  està  obligat  a  portar  al  dia  el  Llibre  de  gestió  de  les
dejeccions  ramaderes,  que  es  pot  obtenir  a  les  Oficines  Comarcals  del  Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural o bé a la pàgina web:
http://www.gencat.cat/dar  >  Ramaderia.  Sanitat  Animal  >  Gestió  de  dejeccions  ramaderes  i
fertilitzants nitrogenats> Impresos i models. 

Bioseguretat

L’explotació haurà de complir les mesures especificades en el pla de correccions de la verificació
de l’avaluació ambiental emesa per la UTVA acreditada (es realitzarà el tancament perimetral del
nucli productiu).
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Gestió d’animals morts

La gestió s’efectuarà mitjançant un gestor autoritzat, tenint en compte les següents condicions:

• El contenidor haurà d’estar tapat.
• El contenidor s’haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida.
• El contenidor i el seu entorn s’haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció.
• En produir-se una baixa caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
• En el cas d’existència de fossa de cadàvers fora d’ús, la gestió dels animals morts no es podrà
efectuar mitjançant aquesta, d’acord amb el Reglament 1774/2002 en el qual s’estableixen les
normes sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats al consum humà

Gestió dels residus agroquímics

• L’emmagatzematge dels residus agroquímics s’efectuarà en recipients tancats.
• El temps màxim d’emmagatzematge d’aquests residus no superarà els sis mesos.
• La gestió d’aquests residus es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la
seva  recollida,  es  podran  utilitzar  els  serveis  d’associacions  o  de  distribuïdors  de productes
zoosanitaris.

3. Informar l’interessat que atenent a la seva classificació a l’annex II.1 del Decret 136/1999, de 18 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament, de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de
la  intervenció  integral  de  l’administració  ambiental,  que  actualment  es  troba  derogada per  la  llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, l’establiment haurà de
realitzar:

- Control específic. Abans del 23/09/2010 per verificar que s'han dut a terme les mesures
correctores proposades en el programa de correcció presentat i les addicionals fixades en
l’apartat 3 dels antecedents d’aquesta resolució i les següents:

• S’ha instal·lat  tanca  perimetral  al  nucli  productiu,  d’acord amb el  programa de
correccions aportat.

• S’han realitzat les obres per assolir la capacitat d’emmagatzematge impermeable
de com a mínim 485 m3 per als purins 

• Ha impermeabilitzat el sistema d’emmagatzematge.
- Controls periòdics. Així mateix, l’activitat resta sotmesa a controls posteriors mediambientals

de caràcter  periòdic cada  quatre  anys,  que garanteixi  la  seva adequació  permanent als
punts assenyalats com a condicionants de la llicència.
Els  controls  hauran  de  ser  realitzats  o  verificats  per  una  entitat  col·laboradora  de
l’Administració (EAC) degudament acreditada.
Amb anterioritat a la seva actuació, l’entitat que verifiqui o realitzi  el control ho haurà de
notificar al Departament de Medi Ambient a les Terres de l’Ebre, als efectes de comunicació
oportuns.
A més, seran objecte dels controls periòdics totes les determinacions fixades en la llicència
ambiental, i concretament:

- La disponibilitat i vigència del contracte o pòlissa d’assegurança per la recollida i
tractament dels animals morts.

- En el cas d’existència de fossa de cadàvers, que estigui fora d’ús.
- Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de

residus agroquímics i d'animals morts, són les previstes i es troben en bon estat
d'ús.

- El  correcte  estat  de manteniment  i  ordre  de les  zones d’emmagatzematge  de
residus.
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- El correcte estat de manteniment i funcionament del sistema d’emmagatzematge
de les dejeccions i si escau, del sistema de tractament de les dejeccions.

- El llibre de gestió de les dejeccions ramaderes degudament emplenat.
- Atès  que  es  realitza  reducció  de nitrogen per  alimentació,  cal  disposar  de les

factures del pinso adquirit i documentació acreditativa.
- El  que  li  sigui  d’aplicació  segons  la  normativa  vigent  referent  a  aspectes

mediambientals en el moment d’aquest control.
- Revisió  de  la  llicència.  Caldrà  revisar  la  llicència  ambiental  atorgada,  en  els  aspectes

mediambientals,  en  el  termini  de  vuit  anys,  llevat  que  es  produeixin  abans  canvis
substancials en la mateixa que obliguin a la tramitació d’una nova llicència o que s’incorri en
algun dels supòsits de revisió de l’article 67 del Decret 136/1999.

D'acord amb la Llei 9/2011, del 19 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica les
activitats ramaderes que disposin de llicència ambiental en la data d'entrada en vigor
d'aquesta llei de modificació i que amb la nova regulació queden incloses en l'annex III
de la  Llei  20/2009,  resten subjectes al  règim de control  de les activitats  sotmeses a
comunicació  que  estableix  l'article  73  si  acrediten  disposar  d'acta  favorable
obtinguda en el control inicial i  en el darrer control periòdic fet d'acord amb la
llicència atorgada.

4. Comunicar a l'interessat, què aquesta activitat, està condicionada a realitzar controls periòdics cada
4 anys. Segons les dades que disposa l'ajuntament, no s’ha realitzat cap control periòdic de l'activitat.

5. Comunicar aquest acord a la Sra. PEREZ REOLID, NOELIA com a nou titular i a la Sra. REOLID
GARCIA, MANUELA com anterior titular; i inscriure el canvi al Registre municipal d'activitats.

LPCAA. LLICÈNCIA. CANVI TITULAR  

Sol·licitant: TOMAS GIMENEZ, GERARD
Anterior titular: GIMENEZ PEREZ, MARIA ANGELES
Registre general: 2128 – 16/07/2018
Expedient: 2-37-07-63 A
Emplaçament: POL. 35, PARC. 241
Activitat: EXPLOTACIO RAMADERA 7.500 POLLASTRES D'ENGREIX
Marca Oficial: 850 DS
Classificació de
l'activitat (L3/98): ANNEX II.1 – LLICÈNCIA AMBIENTAL

11. ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERES
1.a. AUS DE CORRAL, ENTENENT QUE ES TRACTA DE GALLINES 
PONEDORES O D’UN NOMBRE EQUIVALENT D’ALTRES ESPÈCIES 
D’AUS AMB UN NOMBRE DE PLACES <= 40.000 I >2.000

Antecedents.

1. En data 24/09/2010 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Ulldecona va atorgar una llicència
ambiental  a  la  Sra.  GIMENEZ PEREZ,  MARIA ANGELES per a una EXPLOTACIO RAMADERA
7.500 POLLASTRES D'ENGREIX situada al POL. 35, PARC. 241 del terme municipal d'Ulldecona.

2. En data 16/07/2018, amb el RGE núm. 2128, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per
tal que el Sr. TOMAS GIMENEZ, GERARD figuri com a nou titular,  havent-hi el consentiment del
titular actual.
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Fonaments.

1. En data 11/08/2010 va entrar en vigència la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats.

2. Vista la sol·licitud formulada per TOMAS GIMENEZ, GERARD, per procedir al canvi de titularitat de
la llicència d'activitat  d’EXPLOTACIO RAMADERA 7.500 POLLASTRES D'ENGREIX.  Atès que la
sol·licitud gaudeix de tots els requisits per procedir al canvi de titularitat de conformitat amb l'art. 86
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals,

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. Acceptar el canvi  de titularitat dalt referenciat,  passant a ser el nou titular de la llicència el Sr.
TOMAS GIMENEZ, GERARD; informar a l'interessat que aquest  canvi  de titularitat de la llicència
s'atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercer. 

2. Segons l'acord de la Junta de Govern de data 24/09/2010, aquesta activitat estava condicionada a:

Condicions addicionals al programa de correccions per a l’exercici de l’activitat

• Caldrà que en la primera visita de control des de la concessió de la llicència, s’instal·lin 2
boques de 25 mm i mànega de 25 mm, suficient per cobrir el perímetre del recinte  de
l’explotació.

• En l’avaluació  ambiental  s’indica que s’utilitza  sansa com a combustible.  En el  control
específic s’haurà de comprovar que no s’utilitzen residus de sansa com a combustible o bé
que es disposa de la declaració de subproducte.

Condicions addicionals de gestió per a l’exercici de l’activitat
Gestió d’aigües residuals

• Les aigües sanitàries i de neteja s’han de gestionar amb les dejeccions ramaderes.
• No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.
• L’explotació haurà d’adoptar les mesures necessàries per tal que les aigües pluvials no

entrin en contacte amb elements contaminants (fems, deixalles, pinsos, dejeccions, etc.) i
pugui afectar al medi hídric.

• En cas que l’activitat es trobi en zona de policia, caldrà que disposi de la corresponent
autorització.

• En cas que l’establiment s’abasteixi d’aigua procedent de fonts pròpies haurà d’acreditar la
inscripció de l’aprofitament al  Registre  d’Aigües,  i  si  no es disposa de la corresponent
acreditació, haurà de sol•licitar-ne el dret, d’acord amb l’article 52 i concordants del text
refós de la Llei d’Aigües, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

Gestió de les dejeccions ramaderes

• Les  instal·lacions  per  a  l'emmagatzematge  de  les  dejeccions  ramaderes  han  de  ser
estanques, de tal manera que el seu contingut no pugui sortir de l'interior, i han d'estar
construïdes de tal forma que s'eviti l'entrada de les aigües, pluvials netes, d'escolament
superficial.
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• La neteja de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d'aigua utilitzada
i la freqüència permetin reduir la quantitat d'aigües brutes generades.

• Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l'activitat, les aigües de
neteja  de les edificacions,  i  les aigües residuals  sanitàries,  s'hauran d'aconduir  fins al
sistema d'emmagatzematge  de les dejeccions ramaderes (el  dimensionament  del  qual
haurà de contemplar l'entrada d'aquestes aigües).

• S'adoptaran  les  mesures  de  seguretat  adients  per  tal  d'evitar  vessaments  accidentals
durant les operacions d'extracció de les dejeccions  i de les aigües residuals dels sistemes
d'emmagatzematge.

• D’acord  amb  la  Disposició  Transitòria  Tercera  del  Decret  136/2009,  les  explotacions
existents  disposen  d’un  any  des  de  l’entrada  en  vigor  del  Decret  per  complir  els
requeriments relatius a la capacitat d’emmagatzematge que s’estableixen a l’article 15 i
per presentar una modificació del Pla de gestió, de conformitat amb l’article 21.6, en cas
que es vegi incrementada la quantitat de nitrogen com a conseqüència de l’aplicació dels
valors estàndard establerts o per adaptar l’aplicació agrícola de les dejeccions a les dosis
indicades a l’annex 9.1 del Decret 136/2009.

• Els criteris per a la mesura de la capacitat d’emmagatzematge són els que figuren a la
instrucció tècnica IT-210 (“Criteris  per a la mesura de capacitat d’emmagatzematge de
dejeccions en una explotació ramadera”), disponible a la pàgina web:
http://www.mediambient.gencat.cat/cat/empreses/OAEC/docs/acreditacio/inst_tecniques/cr
it_especifics/it210.pdf

• Els  sistemes  d’emmagatzematge  hauran  d’estar  construïts,  mantinguts  i  explotats  de
manera que s’eviti qualsevol fuita ja sigui per lixiviació, percolació o sobreeiximent.

• L’aplicació  agrícola  de  les  dejeccions  a  la  base  agrícola  aportada  de  la  Comunitat
Autònoma de València es farà d’acord amb la normativa de la comunitat autònoma de
destí.

• El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per a
la  correcta  gestió  de  les  dejeccions  ramaderes,  especialment  davant  situacions
imprevistes o excepcionals.

• En cas de produir-se canvis  en la gestió de les dejeccions, caldrà atenir-se al que es
disposa als apartats 6, 7 i 8 de l’article 21 del Decret 136/2009, d’1 de setembre.

• El titular de l’explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de les
dejeccions  ramaderes,  que  es  pot  obtenir  a  les  Oficines  Comarcals  del  Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural o bé a la pàgina web:
http://www.gencat.cat/dar > Ramaderia. Sanitat Animal > Gestió de dejeccions ramaderes i
fertilitzants nitrogenats> Impresos i models. 

• Anualment s’entregarà al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural una còpia
informatitzada  del  contingut  d’aquest  Llibre  de  gestió,  que  contindrà  les  quantitats
efectivament  lliurades  i  les  diferents  destinacions,  així  com  els  albarans  d’entrega
degudament diligenciats al transportista autoritzat.

Bioseguretat

L’explotació haurà de complir en tot moment amb les mesures de bioseguretat establertes per
la legislació vigent per evitar la difusió de malalties.

Gestió d’animals morts

La  gestió  s’efectuarà  mitjançant  un  gestor  autoritzat,  tenint  en  compte  les  següents
condicions:
• El contenidor haurà d’estar tapat.
• El contenidor s’haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida.
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• El  contenidor  i  el  seu  entorn  s’haurà  de  mantenir  en  bones  condicions  de  neteja  i
desinfecció.

• En  produir-se  una  baixa  caldrà  avisar  al  servei  de  recollida  amb  la  màxima  brevetat
possible.

• En el cas d’existència de fossa de cadàvers fora d’ús, la gestió dels animals morts no es
podrà  efectuar  mitjançant  aquesta,  d’acord  amb  el  Reglament  1774/2002  en  el  qual
s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats al
consum humà

Gestió dels residus agroquímics

• L’emmagatzematge dels residus agroquímics s’efectuarà en recipients tancats.
• El temps màxim d’emmagatzematge d’aquests residus no superarà els sis mesos.
• La gestió d’aquests residus es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per

la  seva  recollida,  es  podran  utilitzar  els  serveis  d’associacions  o  de  distribuïdors  de
productes zoosanitaris.

3. Informar l’interessat que atenent a la seva classificació a l’annex II.1 del Decret 136/1999, de 18 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament, de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de
la  intervenció  integral  de  l’administració  ambiental,  que  actualment  es  troba  derogada per  la  llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, l’establiment haurà de
realitzar:

- Control específic. En el termini de 6 mesos des de la data de concessió de la llicència per
verificar que s'han dut  a terme les mesures correctores proposades en el  programa de
correcció presentat i les addicionals fixades en el punt tercer dels antecedents i les que es
detallen a continuació:

* Instal·lació de dues boques de 25 mm i de mànega de 25 mm, suficient per
cobrir el perímetre del seu recinte de cara a la prevenció d’incendis forestals.
* Comprovar que no s’utilitzen residus de sansa com a combustible o que es
disposa de la corresponent declaració de subproducte.

- Controls periòdics. Així mateix, l’activitat resta sotmesa a controls posteriors mediambientals
de caràcter  periòdic cada  quatre  anys,  que garanteixi  la  seva adequació  permanent als
punts assenyalats com a condicionants de la llicència.

Els  control  hauran  de  ser  realitzats  o  verificats  per  una  entitat  col·laboradora  de
l’Administració (EAC) degudament acreditada.
Amb anterioritat a la seva actuació, l’entitat que verifiqui o realitzi el control ho haurà de
notificar  al  Departament  de  Medi  Ambient  a  les  Terres  de  l’Ebre,  als  efectes  de
comunicació oportuns.
A  més,  seran  objecte  dels  controls  periòdics  totes  les  determinacions  fixades  en  la
llicència ambiental, i concretament:

- La disponibilitat i vigència del contracte o pòlissa d’assegurança per la recollida i
tractament dels animals morts.

- En el cas d’existència de fossa de cadàvers, que estigui fora d’ús.
- Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de

residus agroquímics i d'animals morts, són les previstes i es troben en bon estat
d'ús.

- El  correcte  estat  de  manteniment  i  ordre  de  les  zones d’emmagatzematge  de
residus.
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- El correcte estat de manteniment i funcionament del sistema d’emmagatzematge
de les dejeccions i si escau, del sistema de tractament de les dejeccions.

- El llibre de gestió de les dejeccions ramaderes degudament emplenat, tot indicant
les  quantitats  efectivament  lliurades  al  transportista  autoritzat,  les  dates  de
lliurament i la seva destinació. Els albarans d’entrega degudament diligenciats al
transportista autoritzat s’inclouran al llibre de gestió.

- El  que  li  sigui  d’aplicació  segons  la  normativa  vigent  referent  a  aspectes
mediambientals en el moment d’aquest control.Control específic. En el termini de 6
mesos des de la data de concessió de la llicència per verificar que s'han dut a
terme les mesures correctores proposades en el programa de correcció presentat i
les addicionals fixades en el punt tercer dels antecedents i les que es detallen a
continuació:
1. Instal·lació de dues boques de 25 mm i de mànega de 25 mm, suficient per
cobrir el perímetre del seu recinte de cara a la prevenció d’incendis forestals.
2.Comprovar que no s’utilitzen residus de sansa com a combustible o que es
disposa de la corresponent declaració de subproducte.

Revisió de la llicència.  Caldrà revisar la llicència ambiental  atorgada, en els aspectes
mediambientals,  en  el  termini  de  vuit  anys,  llevat  que  es  produeixin  abans  canvis
substancials en la mateixa que obliguin a la tramitació d’una nova llicència o que s’incorri
en algun dels supòsits de revisió de l’article 67 del Decret 136/1999.

D'acord amb la Llei 9/2011, del 19 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica les
activitats ramaderes que disposin de llicència ambiental en la data d'entrada en vigor
d'aquesta llei de modificació i que amb la nova regulació queden incloses en l'annex III
de la  Llei  20/2009,  resten subjectes al  règim de control  de les activitats  sotmeses a
comunicació  que  estableix  l'article  73  si  acrediten  disposar  d'acta  favorable
obtinguda en el control inicial i  en el darrer control periòdic fet d'acord amb la
llicència atorgada.

4. Comunicar a l'interessat, què aquesta activitat, està condicionada a realitzar controls periòdics cada
4 anys. Segons les dades que disposa l'ajuntament, no s’ha realitzat cap control periòdic de l'activitat.

5. Comunicar aquest acord al Sr. TOMAS GIMENEZ, GERARD com a nou titular i a la Sra. GIMENEZ
PEREZ, MARIA ANGELES com anterior titular; i inscriure el canvi al Registre municipal d'activitats.

CANVI DE TITULAR ESTABLIMENT  

Sol·licitant: TOMAS GIMENEZ, GERARD
Anterior titular: GIMENEZ PEREZ, M. ANGELES
Registre general: 2129 – 16/07/2018
Expedient: 2-37-07-64 C
Emplaçament: POL. 83, PARC. 166
Activitat: EXPLOTACIO AGRICOLA DE 14.692 GALLS D'INDI O 29.131 

POLLASTRES D'ENGREIX
Classificació: ANNEX III – RÈGIM DE COMUNICACIÓ

11.1.a) AVIRAM, ENTENEN QUE ES TRACTA DE GALLINES PONEDORES 
O DEL NOMBRE EQUIVALENT PER A ALTRES ESPÈCIES D'AUS AMB UN 
NOMBRE D'EMPLAÇAMENTS < 40.000.
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Antecedents.

1. En data 24/09/2010 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament va atorgar llicència ambiental per una
EXPLOTACIÓ  RAMADERA  DE  10.000  GALLS  D'INDI  al  Pol.  83,  Parc.  88  del  terme  municipal
d'Ulldecona, sent el seu titular la Sra. GIMENEZ PEREZ, MARIA ANGELES. Aquesta llicència es
trobava sotmesa al règim de la Llei 3/98, classificada com Annex II.1 (actualment derogada). Aquesta
llicència va ser atorgada condicionada a la realització de controls periòdics cada 4 anys.

2. En data 28/10/2015 s'aporta documentació suficient a l'Ajuntament per justificar el canvi de número
de parcel·la en la llicència, ja que aquesta inicialment va ser atorgada a la parcel·la 88. Aquesta
parcel·la, va ser dividida en vàries parcel·les i  actualment al cadastre, la parcel·la on estan ubica
l'explotació,  té assignat  el  número cadastral  166.  Per aquest  motiu,  s'ha de procedir  al  canvi  de
parcel·la de l'explotació en l'expedient.

3. En data 10/06/2016 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va acceptar el canvi proposat en data
16/02/2016 i  RGE núm. 436,  per  part  de la  Sra.  GIMENEZ PEREZ,  MARIA ANGELES,  quedant
l'activitat  com  a  EXPLOTACIO  AGRICOLA  DE  14.692  GALLS  D'INDI  O  29.131  POLLASTRES
D'ENGREIX, situada al POL. 83, PARC. 166.

Fonaments.

1. En data 11/08/2010 va entrar en vigència la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats.

2. Vista la sol·licitud formulada per TOMAS GIMENEZ, GERARD per procedir al canvi de titularitat de
l'activitat  d’EXPLOTACIO  AGRICOLA  DE  14.692  GALLS  D'INDI  O  29.131  POLLASTRES
D'ENGREIX. Atès que la sol·licitud gaudeix de tots els requisits per procedir al canvi de titularitat de
conformitat amb l'art. 86 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals,

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. Acceptar el canvi  de titularitat dalt referenciat,  passant a ser el nou titular de la llicència el Sr.
TOMAS GIMENEZ, GERARD.

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 a la Sra. GIMENEZ PEREZ, M. ANGELES com anterior titular i al nou
titular.

4. Inscriure l'esmentat canvi al Registre municipal d'activitats.

5. 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.
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6. 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.

CANVI DE TITULAR ESTABLIMENT  

Sol·licitant: RAMADERIA POU JUA, SLU
Anterior titular: AGRICULTURA I RAMADERIA FERRERES PEREZ, SL
Registre general: 1839 – 20/06/2018
Expedient: 2-37-17-27 A
Emplaçament: POL. 81, PARC. 115,200, 221, 222, 223, 234
Activitat: EXPLOTACIO RAMADERA D'OVELLES DE 1300 CAPS
Classificació: ANNEX III – RÈGIM DE COMUNICACIÓ

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

Antecedents.

1. En data 12/01/2018 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Ulldecona va atorgar  llicència
d'activitat per exercir una activitat d’EXPLOTACIO RAMADERA D'OVELLES DE 1300 CAPS al POL.
81, PARC. 115,200, 221, 222, 223, 234 del terme municipal d'Ulldecona.

2. En data 20/06/2018, amb el RGE núm. 1839, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per
tal que la societat RAMADERIA POU JUA, SLU figuri com a nou titular, havent-hi el consentiment del
titular actual.

Fonaments.

1. En data 11/08/2010 va entrar en vigència la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats.

2. Vista la sol·licitud formulada per RAMADERIA POU JUA, SLU per procedir al canvi de titularitat de
la llicència d'EXPLOTACIO RAMADERA D'OVELLES DE 1300 CAPS. Atès que la sol·licitud gaudeix
de tots els requisits per procedir al canvi de titularitat de conformitat amb l'art. 86 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,

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. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser el nou titular de la llicència la raó social
RAMADERIA POU JUA, SLU.

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 a la raó social  AGRICULTURA I RAMADERIA FERRERES PEREZ, SL
com anterior titular i al nou titular.
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AUTORITZACIÓ SANITÀRIA. COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: BON PREU, SAU
Registre General: 1886 - 26/06/2018
Expedient: 2-47-18-3
Emplaçament: MAJOR, 212
Activitat: ESTABLIMENT COMERCIAL EN REGIM D'AUTOSERVEI

Antecedents:

1.  En data 26/06/2018 va  entrar  en aquest  Ajuntament  una declaració  responsable  d'establiment
alimentari  en una activitat  d’ESTABLIMENT COMERCIAL EN REGIM D'AUTOSERVEI  situada al
carrer MAJOR, 212, per part de la raó social BON PREU, SAU. 

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  de  productes  alimentaris,  disposa  de
l'autorització pertinent de l'Ajuntament d'Ulldecona per a la seva obertura, tal com consta a l'expedient
2-37-18-13.

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 26/06/2018, s'atorga a la raó
social  BON  PREU,  SAU  el  número  de  registre  sanitari  4315619030100002  en  l'activitat
d’ESTABLIMENT COMERCIAL EN REGIM D'AUTOSERVEI situada al carrer MAJOR, 212, 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.

AUTORITZACIÓ SANITÀRIA. COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: ARIÑO SANCHEZ, MARIA TERESA
Registre General: 2445 - 09/08/2018
Expedient: 2-47-18-4
Emplaçament: PLAÇA CATALUNYA, 12, BAIXOS - TINENT FERRE, 61, BAIXOS
Activitat: VENDA  AL  DETALL  DE  PRODUCTES  CONGELATS,  ALIMENTS  I

BEGUDES

Antecedents:

1.  En data 09/08/2018 va  entrar  en aquest  Ajuntament  una declaració  responsable  d'establiment
alimentari  en una activitat  de VENDA AL DETALL DE PRODUCTES CONGELATS, ALIMENTS I
BEGUDES situada a la PLAÇA CATALUNYA, 12, BAIXOS - TINENT FERRE, 61, BAIXOS, per part
de la Sra. ARIÑO SANCHEZ, MARIA TERESA. 

Pàg. 19/27 Expedient: 1-3-18-8



Junta Govern Local
any 2018

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  de  productes  alimentaris,  disposa  de
l'autorització pertinent de l'Ajuntament d'Ulldecona per a la seva obertura, tal com consta a l'expedient
2-37-18-14.

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 09/08/2018, s'atorga a la
Sra.  ARIÑO  SANCHEZ,  MARIA  TERESA  el  número  de  registre  sanitari  4315619010000001  en
l'activitat de VENDA AL DETALL DE PRODUCTES CONGELATS, ALIMENTS I BEGUDES situada a
la PLAÇA CATALUNYA, 12, BAIXOS - TINENT FERRE, 61, 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. DENEGACIÓ DELS AJUTS DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ DESTINATS A EMPRESES D’ULLDECONA QUE  
CONTRACTIN PERSONES DESOCUPADES I A NOUS AUTÒNOMS EMPADRONATS A ULLDECONA, ANY 2017.  

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

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

Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS:

1. Denegar la subvenció als següents sol·licitants, pels motius que a continuació s’indiquen:

Nom Modalitat Motiu
Ana Miron Autònoms (1)

(1) No disposar dels permisos corresponents per exercir l’activitat.

2. Notificar aquest acord a les persones interessades.
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5. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE 31 DE JULIOL DE 2018, RELATIU A L’APROVACIÓ  
DEL PLA DESPLEGAMENT DE XARXA DE FIBRA ÒPTICA A LA POBLACIÓ D’ULLDECONA.  

ASSUMPTE: APROVACIÓ DEL PLA DESPLEGAMENT DE XARXA DE FIBRA ÒPTICA A LA POBLACIÓ D’ULLDECONA  

Nom: ADAMO TELECOM IBERICA, SAU
Registre general: 1602 - 28/05/2018
Expedient: 2-41-18-1
Emplaçament: ULLDECONA
Obra a realitzar: PLA DESPLEGAMENT DE XARXA DE FIBRA OPTICA A LA POBLACIO

D'ULLDECONA

Vista la instància presentada amb registre d’entrada número 1602 de data 28/05/2018 mitjançant la
qual es sol·licita l’aprovació del Pla de Desplegament de l’estesa al municipi d’Ulldecona d’una nova
xarxa d’accés ultra ràpida de nova generació mitjançant fibra òptica.

Atès  que  de  conformitat  amb el  que  disposa  l’article  34.6  de  la  Llei  9/2014,  de  9  de  maig,  de
Telecomunicacions,  per a la instal•lació  de xarxes  públiques de comunicacions,  en domini  privat,
l’administració  pública  competent  no  podrà  exigir  llicència  o  autorització  prèvia,  en  el  cas  que
l’operador  hagi  presentat  un  pla  de  desplegament,  i  aquest  pla  hagi  estat  aprovat  per  aquesta
administració.

Atès que d’acord amb l’esmentat precepte, el pla de desplegament haurà de preveure els supòsits en
què s’efectuaran desplegaments aeris o per façana.

Vist l’informe favorable dels serveis tècnics municipals de data 23/07/2018.

Per tot això,

HE RESOLT:

Primer.  Aprovar  el  Pla  de  Desplegament  per  a  l’estesa  de  fibra  òptica,  al  municipi  d’Ulldecona,
presentat per l’empresa ADAMO TELECOM IBERICA, SAU, amb les condicions que segueixen a
continuació:

• La proposta de desplegament de la fibra òptica es farà amb el mínim impacte visual pel que fa
al desplegament de fibra òptica per l’exterior dels edificis (façanes), i es farà soterrada en
aquells trams on existeixi xarxa soterrada i en aeri únicament en aquells punts on no existeixi
la  xarxa  soterrada,  sempre seguin  els  traçats  prèviament  existents  d’acord amb allò  que
estableix l’article 34.5 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions. 

• Així  mateix,  en  compliment  de  l’establert  a  dit  precepte,  mentre  estigui  en  execució  i
desenvolupant-se  aquest  pla  de  desplegament  s’haurà  de  subjectar  i/o  ajustar  també  al
contingut i haurà de respectar les condicions tècniques que siguin exigides mitjançant el reial
decret acordat en Consell de Ministres.

• Totes  les  instal·lacions  que  es  realitzin  pel  subsòl,  serà  necessari  sol·licitar  o  obtenir  la
corresponent llicència per part de l’Ajuntament, amb la disposició de les fiances per obertura
de rases en domini públic i compliment de l’ordenança municipal d'instal·lacions elèctriques i
de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la via pública.
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• Totes les instal·lacions aèries que es realitzin, tant per les façanes com encreuaments pel sòl
públic, per poder realitzar-les, primer serà necessari procedir a la declaració responsable del
tram a realitzar, aportant una còpia dels permisos dels propietaris afectats.

• Els  desplegaments  aeris  i  per  façanes  no  podran  realitzar-se  en  casos  justificats
d’edificacions del patrimoni històric-artístic o que puguin afectar la seguretat pública.

• Les instal·lacions de nous traçats de cablejats per les façanes, es col·locaran unides a les
instal·lacions  existents  de  telecomunicacions  que  hi  hagi,  no  afectant  noves  parts  de  la
façana.

• Totes  les  instal·lacions  que  hagin  de  passar  per  canalitzacions  existents  de  titularitat
municipal, primer s’haurà d’arribar a un acord amb l’Ajuntament, abans de poder utilitzar-les.

Segon. L’aprovació del Pla no implica la concessió de cap autorització ni llicència. Un cop aprovat el
Pla  i  abans  de  la  seva  execució,  l’operador  haurà  de  presentar  les  corresponents  declaracions
responsables, de conformitat amb allò que estableix l’article 34.6 de la LGTel i la disposició addicional
vuitena  de  la  Ley  38/1999,  de  5  de  noviembre,  de  Ordenación  de  la  Edificación.   Així  mateix,
l’operador haurà de sol·licitar  les corresponents llicències urbanístiques  i/o  d’ocupació  del  domini
públic, per les actuacions que es realitzin en la via pública.

Tercer. Notificar el present acord a ADAMO TELECOM IBERICA, SAU.

Així ho mana i signa l’Alcaldessa de l'Ajuntament d’Ulldecona, Núria Ventura Brusca, a Ulldecona, el
dia trenta-un de juliol de dos mil divuit.

6. DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL BAR  
UBICAT AL CAMP DE FUTBOL D’ULLDECONA. APROVAR UN NOU PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  
PARTICULARS PER A LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL BAR UBICAT AL CAMP DE FUTBOL  
D’ULLDECONA.  

Es retira  aquest  punt  de l’ordre  del  dia  i  s’acorda,  per  tal  de preparar  correctament  la  licitació  i
informar als interessats sobre els requisits que s'exigiran per a participar en la licitació, efectuar una
consulta preliminar a l'empara de l'article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.

7. APROVACIÓ DE L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT  
PER A L’ANY 2018.  

Vist que la plantilla comprensiva dels llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral d’aquest
Ajuntament, juntament amb el pressupost únic per a l’any 2018, va ser aprovada inicialment d’acord
amb el procediment previst a l’article 197.bis apartat 5 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny de
règim electoral  general (LOREG), han restat exposats al públic per termini de quinze dies hàbils,
havent estat publicat anunci al Butlletí Oficial de la Província núm. 126 de data 29 de juny de 2018, i
transcorregut  el  termini  d’informació  pública  sense  que  s’hagin  produït  al·legacions  al  respecte,
l’aprovació inicial ha esdevingut automàticament definitiva.

Atès que és procedent donar compliment al que disposa l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (en endavant LRBRL), i l’article 57 del Decret 214/1990, de 30
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de juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  del  personal  al  servei  de les  entitats  locals,  aprovant  i
publicant l’oferta anual de col·locació del personal al servei d’aquest Ajuntament.

Atès  que  la  Junta  de  Govern  Local  és  competent  per  a  aprovar  l’oferta  d’ocupació  pública  per
delegació de l’Alcaldessa de data 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Aprovar l’oferta d’ocupació pública de personal al servei  d’aquest Ajuntament per a l’any 2018,
d’acord amb els següents termes:

Annex I
Personal funcionari de carrera

- Denominació: Agent de la policia local 

Classificació: Escala d’administració especial, subescala serveis especials i categoria d’agent de
la policia local. 
Grup segons l’art. 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre: C2
Nombre de vacants: tres
Sistema de selecció: dos per concurs-oposició i una per mobilitat horitzontal

2. Disposar la seva publicació al tauler d’edictes d’aquest Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sense perjudici de la comunicació als
òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui a l'efecte de publicació coordinada amb la resta
d'ofertes públiques d'ocupació de la resta d'administracions públiques, i sense perjudici de trametre'n
còpia a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

8. APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA  
COBERTURA,  MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE,  DE DOS PLACES D'AGENT DE LA  
POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA,  EN RÈGIM DE PERSONAL FUNCIONARI,  I PER A LA  
CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A COBRIR POSSIBLES VACANTS EN EL COS DE LA POLICIA  
LOCAL, I CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU.  

Atesa la necessitat d'aquest Ajuntament de cobrir dos places d'agent de la policia local, vacants en la
plantilla de personal, en règim de personal funcionari, així com la necessitat de crear una borsa de
treball per cobrir possibles baixes i vacants en el cos de la policia local. 

Atès que és necessari procedir a l'aprovació de les bases reguladores d'aquest procés de selecció.

Atès que aquesta competència recau en l'Alcaldessa,  en virtut  de l'art.  21.1.g)  de la LRBRL, qui
delegà en la Junta de Govern Local per decret de 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Aprovar les bases específiques reguladores del procediment selectiu per a la cobertura, mitjançant
el  sistema de  concurs  oposició  lliure,  de  dos  places  d'agent  de  la  Policia  Local  de  l'Ajuntament
d'Ulldecona, en règim de personal funcionari, i per a la creació d'una borsa de treball per a cobrir
possibles vacants, en els termes incorporats en l'expedient.
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2. Convocar el procediment selectiu per a la provisió de les esmentades places.

9. APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA  
COBERTURA, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS DE MOBILITAT HORITZONTAL, D’UNA PLAÇA D’AGENT  
DE LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA,  EN RÈGIM DE PERSONAL FUNCIONARI,  I  
CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU.  

Atesa la necessitat d'aquest Ajuntament de cobrir d’una plaça d'agent de la policia local, vacant en la
plantilla de personal, en règim de personal funcionari. 

Atès que és necessari procedir a l'aprovació de les bases reguladores d'aquest procés de selecció.

Atès que aquesta competència recau en l'Alcaldessa,  en virtut  de l'art.  21.1.g)  de la LRBRL, qui
delegà en la Junta de Govern Local per decret de 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Aprovar les bases específiques reguladores del procediment selectiu per a la cobertura, mitjançant
el sistema de concurs de mobilitat horitzontal, d’una plaça d’agent de la policia local de l’Ajuntament
d’Ulldecona, vacant en la plantilla  de personal d'aquest Ajuntament, en els termes incorporats en
l'expedient.

2. Convocar el procediment selectiu per a la provisió de l’esmentada plaça.

10. APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT  
SELECTIU PER A LA COBERTURA,  MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ,  D'UNA PLAÇA  
D'OPERARI/ÀRIA DE NETEJA,  DE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA,  EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL  
TEMPORAL,  I PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL,  I CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT  
SELECTIU.  

Atesa la necessitat d'aquest Ajuntament de cobertura d'una plaça d'operari/ària de netejal, en règim
de personal  laboral  temporal,  així  com la  necessitat  de creació  d'una borsa de treball  per  cobrir
possibles baixes i vacants. 

Atès  que  és  necessari  procedir  a  l'aprovació  de  les  bases  reguladores  d'aquest  procediment  de
selecció.

Atès que aquesta competència recau en l'Alcaldessa,  en virtut  de l'art.  21.1.g)  de la LRBRL, qui
delegà en la Junta de Govern Local per decret de 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Aprovar les  bases específiques reguladores de la convocatòria del procediment selectiu per a la
cobertura, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una plaça d'operari/ària de neteja l'Ajuntament
d'Ulldecona, en règim de personal laboral temporal, i per a la creació d'una borsa de treball,  en els
termes incorporats en l'expedient.

2. Convocar les proves selectives per a la provisió de l'esmentada plaça.
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11. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DELS PROCESSOS SELECTIUS PER ESTABLIR BORSES DE  
TREBALL PER A COBRIR NECESSITATS TEMPORALS DE PERSONAL DE DIVERSES CATEGORIES,  I  
CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU.  

Atesa la necessitat d'aquest Ajuntament d’establir borses de treball per a cobrir necessitats temporals,
de personal funcionari, que es puguin produir a l’Ajuntament d'Ulldecona, en relació amb les següents
categories:

- Administratiu/va, grup de classificació C1
- Auxiliar administratiu/va, grup de classificació C2

Atès que és necessari procedir a l'aprovació de les bases reguladores d'aquest procés de selecció.

Atès que aquesta competència recau en l'Alcaldessa,  en virtut  de l'art.  21.1.g)  de la LRBRL, qui
delegà en la Junta de Govern Local per decret de 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Aprovar les bases reguladores dels processos selectius per a establir borses de treball per a cobrir
necessitats temporals de personal de diverses categories i convocatòria del procediment selectiu, en
els termes incorporats en l'expedient.

2. Convocar el procediment selectiu per a la provisió de les esmentades places.

12. 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.
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Nou titular: JRV
Expedient: 1-13-18-2 (20)
Anterior Titular: JRM
Nínxol: 692-B; Ulldecona

Nou titular: CBC
Expedient: 1-13-18-2 (21)
Anterior Titular: ABB
Nínxol: 107-B; Ulldecona

Nou titular: JJSF
Expedient: 1-13-18-2 (22)
Anterior Titular: PSR
Nínxol: 517-A; Ulldecona

Nou titular: MDSM
Expedient: 1-13-18-2 (23)
Anterior Titular: MSR
Nínxol: 155-C; Ulldecona

Nou titular: RSM
Expedient: 1-13-18-2 (24)
Anterior Titular: MSR
Nínxol: 311-A; Ulldecona

Nou titular: MMIV
Expedient: 1-13-18-2 (25)
Anterior Titular: JIC
Nínxol: 479-B; Ulldecona

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

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

4.  Les  concessions  s'extingiran  immediatament  una  vegada  conclòs  el  termini  d'atorgament,  de
manera que els interessats hauran de deixar el bé lliure i vacu a disposició de l'administració.

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

13. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC: GUALS  

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

Vistes les sol·licituds de canvi de nom de les llicències d’ocupació del domini públic: guals formulades
pels diferents peticionaris.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
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1. Acceptar els canvis de titularitat que es detallen a continuació, passant a ser els nous titulars de les
llicències:

Sol·licitant: Menjar i Cultura, SL
Emplaçament: c/ Migdia, 26
Expedient: 1-13-18-7 (4)

Sol·licitant: JAG
Emplaçament: Pg. de l'Estació, 47
Expedient: 1-13-18-7 (5)

Sol·licitant: MMIV
Emplaçament: c/ Salvador Vidal, 1
Expedient: 1-13-18-7 (6)

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

3. Comunicar aquests acords als anteriors titulars i als nous titulars.

14. LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL  

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

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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