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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 19 D’OCTUBRE 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. Ma. Teresa Vidal Ferré

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Cap

A Ulldecona, el dia dinou d’octubre 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
2018.

5. Llicències d’ocupació de la via pública. 

6. Concessions funeràries.

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

8. Llicències d'ocupació temporal: Mercat municipal. 

9. Aprovació  inicial  del  projecte  executiu  Millora  de  la  urbanització  del  carrer  Major
(accés des de Tortosa) i dels carrers Amposta i Pare Palau d’Ulldecona.
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10. Aprovació de l’expedient i dels plecs de clàusules administratives i tècniques per a la
contractació  del  servei  de millora  de l’eficiència  energètica  de l’enllumenat  públic
d’Ulldecona. Acordar simultàniament la licitació d’aquest contracte.

11. Donació de compte de l’informe de l’arquitecte municipal de data 11 d’octubre de
2018,  en  relació  amb  l’actualització  avaluació  preliminar  de  risc  d’inundació,
presentat per l’Agència Catalana de l’Aigua.

12. Donació de compte de l’informe de l’arquitecte municipal de data 11 d’octubre de
2018, en relació amb l’aprovació inicial del POUM, presentat per l’Ajuntament de la
Sénia.

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 14 de setembre 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: NEDGIA CATALUNYA, SA
Registre general: 1278 - 25/04/2018
Expedient: 2-33-18-28
Emplaçament: VIA AUGUSTA, 23
Obra a realitzar: ESCOMESA DE GAS - REF. GDE12318030054
Observacions: Condicionada  a  la  restitució  dels  paviments  a  l’estat  original  anterior  a

l’execució  de  les  obres  i,  a  l'acompliment  de  l'ordenança  municipal
d'instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la
via pública.
Només es permet l'obertura de rases entre dilluns i dijous, fins les 7 de la
tarda, de tal manera que no es poden obrir rases en cap cas en cap de
setmana.
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Abans d'iniciar les obres s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el
dia d'inici de les obres i el nom i telèfon de la persona responsable de les
mateixes, per correu electrònic (stecnics@ulldecona.cat) o fax (977720622,
a l'atenció dels serveis tècnics), amb una antelació mínima de 48 hores al
seu inici.
Caldrà dipositar la fiança prevista en l’article 5.2.c) del Decret 201/1994, de
26  de  juliol,  regulador  dels  enderrocs  i  altres  residus  de  la  construcció,
modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny.
En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres, haurà
de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

Nom: NEDGIA CATALUNYA, SA
Registre general: 1310 - 30/04/2018
Expedient: 2-33-18-29
Emplaçament: MESTRE MOREIRA, 5
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO ESCOMESA GAS NATURAL - REF. GDE12318040064
Observacions: Condicionada  a  la  restitució  dels  paviments  a  l’estat  original  anterior  a

l’execució  de  les  obres  i,  a  l'acompliment  de  l'ordenança  municipal
d'instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la
via pública.
Només es permet l'obertura de rases entre dilluns i dijous, fins les 7 de la
tarda, de tal manera que no es poden obrir rases en cap cas en cap de
setmana.
Abans d'iniciar les obres s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el
dia d'inici de les obres i el nom i telèfon de la persona responsable de les
mateixes, per correu electrònic (stecnics@ulldecona.cat) o fax (977720622,
a l'atenció dels serveis tècnics), amb una antelació mínima de 48 hores al
seu inici.
Caldrà dipositar la fiança prevista en l’article 5.2.c) del Decret 201/1994, de
26  de  juliol,  regulador  dels  enderrocs  i  altres  residus  de  la  construcció,
modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny.
En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres, haurà
de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

Nom: NEDGIA CATALUNYA, SA
Registre general: 1338 - 03/05/2018
Expedient: 2-33-18-31
Emplaçament: MAJOR, 212
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO ESCOMESA DE GAS NATURAL - REF. GDN12618040003
Observacions: Condicionada  a  la  restitució  dels  paviments  a  l’estat  original  anterior  a

l’execució  de  les  obres  i,  a  l'acompliment  de  l'ordenança  municipal
d'instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la
via pública.
Només es permet l'obertura de rases entre dilluns i dijous, fins les 7 de la
tarda, de tal manera que no es poden obrir rases en cap cas en cap de
setmana.
Abans d'iniciar les obres s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el
dia d'inici de les obres i el nom i telèfon de la persona responsable de les
mateixes, per correu electrònic (stecnics@ulldecona.cat) o fax (977720622,
a l'atenció dels serveis tècnics), amb una antelació mínima de 48 hores al
seu inici.
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L’inici  de les obres es condiciona a l’aportació de l’informe favorable del
Servei  Territorial  de  Mobilitat  a  les  Terres  de  l’Ebre  a  l’Ajuntament
d’Ulldecona.  En  el  cas  que  es  proposi  alguna  modificació  respecte  a  la
llicència atorgada, serà necessari sol·licitar la modificació de la llicència.
Caldrà dipositar la fiança prevista en l’article 5.2.c) del Decret 201/1994, de
26  de  juliol,  regulador  dels  enderrocs  i  altres  residus  de  la  construcció,
modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny.
En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres, haurà
de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

Nom: JAGS
Registre general: 1511 - 16/05/2018
Expedient: 2-33-18-34
Emplaçament: POL. 67, PARC. 54
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO D'ASCENSOR EXTERIOR
Observacions: Caldrà  donar  compliment  a  les  condicions  fixades  a  la  resolució

d’autorització  del  Servei  Territorial  de  Mobilitat  a  les  Terres  de  l’Ebre,
expedient número CAE20180127.
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: ADAMO TELECOM IBERIA, SAU
Registre general: 2322 - 25/07/2018
Expedient: 2-33-18-48
Emplaçament: VICENT AUBA
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO  DE  XARXA  DE  FIBRA  OPTICA  SUBTERRANIA  PEL

CARRER
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: BANCO DE SABADELL, SA
Registre general: 2798 - 18/09/2018
Expedient: 2-33-18-55
Emplaçament: SANTS MARTIRS, 21
Obra a realitzar: OBRES DE CONSOLIDACIO DE LA PARET
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.
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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: VOSTRES VIVERS, SL
Registre general: 2808 - 19/09/2018
Expedient: 2-33-18-56
Emplaçament: POL. 61, PARC. 127
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE POU
Observacions: Condicionada a l’obtenció de l’informe favorable per a la concessió d’aigües

subterrànies per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Nom: VOSTRES VIVERS, SL
Registre general: 2809 - 19/09/2018
Expedient: 2-33-18-57
Emplaçament: POL. 61, PARC. 814
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE POU
Observacions: Condicionada a l’obtenció de l’informe favorable per a la concessió d’aigües

subterrànies per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Nom: VOSTRES VIVERS, SL
Registre general: 2810 - 19/09/2018
Expedient: 2-33-18-58
Emplaçament: POL. 77, PARC.- 14
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE POU
Observacions: Condicionada a l’obtenció de l’informe favorable per a la concessió d’aigües

subterrànies per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Nom: VOSTRES VIVERS, SL
Registre general: 2811 - 19/09/2018
Expedient: 2-33-18-59
Emplaçament: POL. 55, PARC. 197
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE POU
Observacions: Condicionada a l’obtenció de l’informe favorable per a la concessió d’aigües

subterrànies per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Nom: 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, SL
Registre general: 2875 - 27/09/2018
Expedient: 2-33-18-61
Emplaçament: POL. 36, PARC. 207
Obra a realitzar: CANVIAR 5 FINESTRES EXISTENTS PER UNES DE NOVES D'ALUMINI
Observacions: Caldrà emprar acabats de façana i coberta amb materials tradicionals, les

característiques  cromàtiques  i  textures  dels  quals  no  produiran  efectes
discordants amb l’entorn natural i el paisatge propi d’aquest àmbit territorial
(art. 15.12. NSU). Per tant, l’acabat de les finestres haurà de ser de fusta, o
similar.
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.
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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: INDUSTRIAL MARMOL EXPORT, S.A.
Registre general: 2936 - 03/10/2018
Expedient: 2-33-18-62
Emplaçament: POL. 76, PARC. 1
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE POU
Observacions: Condicionada a l’obtenció de l’informe favorable per a la concessió d’aigües

subterrànies per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Nom: COMUNITAT DE PROPIETARIS MAJOR, 133
Registre general: 3022 - 09/10/2018
Expedient: 2-33-18-64
Emplaçament: MAJOR, 133
Obra a realitzar: REHABILITACIO DE LA FAÇANA
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: JGV
Registre general: 3031 - 10/10/2018
Expedient: 2-33-18-65
Emplaçament: PASSEIG DE L'ESTACIO, 9
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE MAGATZEM EN PLANTA BAIXA
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.

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

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

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

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

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

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. RENÚNCIA  

Nom: JCP
Registre general: 2648 - 07/09/2018
Expedient: 2-33-18-20 A
Emplaçament: AV. DELS TERRERS, S/N (POL. 74, PARC. 122)
Obra a realitzar: RENUNCIA DE LA LLICENCIA D'OBRA DE MODIFICACIO DE GUAL 

D'ACCES AL CARRER PRIVAT DE LA URBANITZACIO

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

Atès que la renúncia al dret és legítima de conformitat amb l’art. 94 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, ha de ser acceptada sense cap
més tràmit per l'Ajuntament.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Acceptar la renúncia a la llicència urbanística dalt referenciada i procedir a les devolucions d'ICIO i
fiances pertinents, si s'escau.

LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA  

Nom: MCML
Registre general: 2531 - 20/08/2018
Expedient: 2-33-17-45 A
Objecte: PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA
Emplaçament: MAJOR, 212
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Vista la sol·licitud de llicència dalt referenciada, per procedir a la parcel·lació d'una finca segons la
documentació acompanyada;

Atès que s'han emès tots els informes pertinents els quals obren en l'expedient;

Atès que la Junta de Govern Local de data 13/07/2017 va atorgar llicència de parcel·lació en aquest
emplaçament;

Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l'atorgament de la dita llicència per delegació
de l'Alcaldessa de data 18 de juny de 2015;

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Atorgar a MCML la llicència de parcel·lació urbanística, d'acord amb les determinacions que conté la
documentació presentada, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer, condicionada a què
la superfície  destinada a vials  públics  i  zona verda se cedeixi  obligatòria  i  gratuïtament  a
l’Ajuntament en document públic.

Aquesta llicència rectifica i deixa sense efectes la llicència atorgada per la Junta de Govern Local de
data 13/07/2017, per aquest mateix concepte.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. DENEGACIÓ  

Nom: SGP
Registre general: 1588 - 08/06/2017
Expedient: 2-33-17-49
Emplaçament: POL. 7, PARC. 206
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE 2 NAUS PER A GRANJA DE PORCS

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

Atès que obren en l’expedient els informes tècnics (de 17 de juny de 2017 i 19 de juliol i 15 d’octubre
de 2018) i l'informe jurídic de 16 d’octubre de 2018;

Atès que la Ponència Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, en sessió realitzada el
dia 26 de setembre de 2018, va formular la declaració d’impacte ambiental amb caràcter desfavorable
del projecte de l’explotació porcina d’engreix. 

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 SGP la  llicència  sol·licitada per  executar  obres consistents  en CONSTRUCCIO DE 2
NAUS PER A GRANJA DE PORCS, conforme al projecte presentat, atès que la Ponència Ambiental
del Departament de Territori i Sostenibilitat, en sessió realitzada el dia 26 de setembre de 2018, va
formular  la  declaració  d’impacte ambiental  amb caràcter  desfavorable  del  projecte  de l’explotació
porcina d’engreix. 

Expedient: 1-3-18-10 Pàg. 8/22



Junta Govern Local
any 2018

3. LLICÈNCIES D’ACTIVITAT  

OBERTURA ESTABLIMENTS. DECLARACIÓ RESPONSABLE. CANVI TITULAR  

Sol·licitant: EL HADRI, OUASSIM
Anterior titular: EL HADRI, EL MOSTAPHA
Registre general: 2878 - 27/09/2018
Expedient: 2-37-08-4 A
Emplaçament: MAJOR, 140 - BAIXOS
Activitat: VENDA DE PRODUCTES D'ALIMENTACIO I VENDA DE CARN SENSE 

MANIPULACIO

Antecedents.

1. En data 29/05/2008 la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Ulldecona va atorgar llicència d'activitat
per exercir una activitat de VENDA DE PRODUCTES D'ALIMENTACIO I VENDA DE CARN SENSE
MANIPULACIO a l'immoble situat al MAJOR, 140 - BAIXOS d'Ulldecona, sent el seu titular El Khayat
Yechou, M’Hamed.

2. En data 27/09/2018, amb el RGE núm. 2878, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per
tal que el Sr. EL HADRI, OUASSIM figuri com a nou titular, havent-hi el consentiment del titular actual,
el Sr. EL HADRI, EL MOSTAPHA.

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, derogant-se la Llei 3/1998.

2.  En data 18/08/2015 va entrar en vigència  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.

D'acord amb la nova reglamentació, aquesta activitat de VENDA DE PRODUCTES D'ALIMENTACIO I
VENDA DE CARN SENSE MANIPULACIO, es classifica com una activitat econòmica innòcua, i per
tant resta subjecta al règim de declaració responsable d'acord amb l'art. 13.1.a) de la Llei 16/2015.

3. Vista la sol·licitud formulada per EL HADRI, OUASSIM, per procedir al canvi de titularitat de la
llicència  d'activitat  de  VENDA  DE  PRODUCTES  D'ALIMENTACIO  I  VENDA  DE  CARN  SENSE
MANIPULACIO. Atès que la sol·licitud gaudeix de tots els requisits per procedir al canvi de titularitat
de conformitat amb l'art. 14 de la Llei 16/2015 i 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.

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. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser el nou titular de la llicència EL HADRI,
OUASSIM.

2.  Informar  a  l'interessat  que  aquest  canvi  de  titularitat  de la  llicència  s'atorga  salvat  el  dret  de
propietat i sense perjudici de tercer. 
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3.  Comunicar  aquest  acord  a  EL  HADRI,  EL  MOSTAPHA com a  anterior  titular  i  a  EL  HADRI,
OUASSIM com a nou titular.

4. Informar a l’interessat que els establiments comercials han de disposar els seus rètols almenys
amb la llengua catalana, segons la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

OBERTURA ESTABLIMENTS. ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES. CANVI TITULAR  

Sol·licitant: ILEA, IOAN RADU
Anterior titular: MENJIBAR CARRAU, CARMEN
Registre general: 2825 – 20/09/2018
Expedient: 2-37-11-8 B
Activitat: BAR AMB TERRASSA
Emplaçament: MAJOR, 103
Aforament màxim total: 24 PERSONES
Aforament terrassa: INCLOSA LOCAL
Sup. Màxima terrassa: 2,70 m x 9,00 m (24,30 m²)
Classificació de l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

ACTIVITAT RECREATIVA
RESTAURACIÓ
BAR

Objecte: CANVI DE TITULARITAT

Antecedents.

1. En data 14/11/2011 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Ulldecona va autoritzar l'obertura
d'un bar a l'edifici situat al carrer Major núm. 103 d'Ulldecona.

2. En data 12/03/2014 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Ulldecona va atorgar llicència per
incorporar una terrassa descoberta a la llicència de bar.

3.  Aquesta activitat  es va donar amb el  règim de la Llei  11/2009, es trobava classificada com a
llicència municipal d’establiments oberts al públic. Amb l’aprovació de la Llei 16/2015, del 21 de juliol,
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya  i  d’impuls  de  l’activitat  econòmica,  aquesta  activitat  es  classifica  com a  Comunicació
Prèvia.

4. Atenent a l'annex I del Decret 112/2010, aquesta activitat és de caràcter ordinari, sent l'establiment
fix i la seva classificació pel seu aforament és de baix aforament.

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. En data 20/09/2018, amb el RGE núm. 2825, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per
tal que el Sr. ILEA, IOAN RADU figuri com a nou titular, amb el consentiment de l'anterior titular de la
llicència, la Sra. MENJIBAR CARRAU, CARMEN.

Fonaments.
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1. En data 2/08/2009 va entrar en vigència la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa
dels espectacles i les activitats recreatives.

2. En data 27/09/2010 va entrar en vigència el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, de la Llei 11/2009.

3. En data 6/06/2013 va entrar en vigència l’Ordenança Reguladora de l’ocupació de la via Pública
amb taules i cadires per a terrasses, vetlladors i instal·lacions similars.

4.  En data 18/08/2015 va entrar en vigència  la Llei  16/2015, del  21 de juliol,  de simplificació de
l’activitat  administrativa  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs  locals  de  Catalunya  i
d’impuls de l’activitat econòmica.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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

2. Notificar aquest canvi tant al nou titular com a l'anterior titular.

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

4. Informar a l’interessat que els establiments comercials han de disposar els seus rètols almenys
amb la llengua catalana, segons la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

5. Informar l’interessat que quan tingui previst instal·lar la terrassa a la via pública, prèviament a la
instal·lació de la terrassa, s'haurà de procedir a la sol·licitud de l'ocupació de la via pública i acomplir
l’Ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses. 
 
6.  Informar  l’interessat  que  d'acord  amb  l'article  130  del  Decret  112/2010,  pel  qual  s'aprova  el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives de la Llei 11/2009, de regulació administrativa
dels espectacles públics i les activitats recreatives, l’establiment haurà de realitzar un control periòdic
que garanteixi  la seva adequació permanent als punts assenyalats en aquesta llicència i  projecte
cada quatre anys, d'acord amb l'article 132 del Decret 112/2010.

El termini computa des de la data de l'atorgament de la llicència o des de la darrera acta de control.
L'acta de control s'ha d'aixecar abans que finalitzi aquest termini. La data d’otorgament de la llicència
és 08/08/2014, per tant, si no es realitza abans el control incial que restava pendent segons l’última
llicència atorgada, el control s’haurà d’haver realitzat abans del 08/08/2018.

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.
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OBERTURA ESTABLIMENTS. COMUNICACIÓ PRÈVIA. CANVI TITULAR  

Sol·licitant: ACADEMIA SCP
Anterior titular: MOLINA RAGA, GEMMA
Registre general: 1999 - 10/07/2018
Expedient: 2-37-13-1 A
Emplaçament: MAJOR, 60 - BAIXOS
Activitat: ACADEMIA D'IDIOMES

Antecedents.

1. En data 14/01/2013 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Ulldecona va atorgar  llicència
d'activitat  per  una  ACADEMIA  D'IDIOMES  a  l'immoble  situat  al  carrer  MAJOR,  60  -  BAIXOS
d'Ulldecona, sent el seu titular MOLINA RAGA, GEMMA.

2. En data 10/07/2018, amb el RGE núm. 1999, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per
tal que la raó social ACADEMIA SCP 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, derogant-se la Llei 3/1998.

2.  En data 18/08/2015 va entrar  en vigència 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.

D'acord amb la nova reglamentació, aquesta activitat d’ACADEMIA D'IDIOMES, es classifica com una
activitat econòmica de baix risc, i per tant resta subjecta al règim de comunicació prèvia d'acord amb
l'art. 13.1.b) de la Llei 16/2015.

3. Vista la sol·licitud formulada per la raó social ACADEMIA SCP, per procedir al canvi de titularitat de
la llicència d'activitat d’ACADEMIA D'IDIOMES. Atès que la sol·licitud gaudeix de tots els requisits per
procedir  al canvi  de titularitat de conformitat amb l'art.  14 de la Llei  16/2015 i  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.

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. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser el nou titular de la llicència la raó social
ACADEMIA SCP.

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

3. Comunicar aquest acord a la Sra. MOLINA RAGA, GEMMA com a anterior titular i a la raó social
ACADEMIA SCP com a nou titular.

4. Informar a l’interessat que els establiments comercials han de disposar els seus rètols almenys
amb la llengua catalana, segons la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
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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 2018.  

Assumpte: 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 2018

En  data  19  de  juny  de  2018  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 2018.

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:

Nom NIF Modalitat
Margarita Martínez Campoy 52192672Z Autònoms
Ouassim  El Hadri X6200635L Autònoms

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 (250 €).

5. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  

LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  

Vistes les sol·licituds de llicència d'ocupació de via pública presentades pels diferents peticionaris,

Atès el contingut dels informes tècnics que obren en els expedients,

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 de la via pública que es detallen a continuació:

Sol·licitant: NEDGIA CATALUNYA, SA
Registre general: 1278 - 25/04/2018
Expedient: 2-43-18-17
Emplaçament: VIA AUGUSTA, 23
Superfície ocupada: 0,50 m2
Motiu de l'ocupació: OBERTURA  DE  RASA  PER CONNEXIO  D'ESCOMES DE  GAS  -  REF.

GDE12318030054
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Observacions: Condicionada  a  la  restitució  dels  paviments  a  l’estat  original  anterior  a
l’execució  de  les  obres  i,  a  l'acompliment  de  l'ordenança  municipal
d'instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la
via pública.
Només es permet l'obertura de rases entre dilluns i dijous, fins les 7 de la
tarda, de tal manera que no es poden obrir rases en cap cas en cap de
setmana.
Abans d'iniciar les obres s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el
dia d'inici de les obres i el nom i telèfon de la persona responsable de les
mateixes, per correu electrònic (stecnics@ulldecona.cat) o fax (977720622,
a l'atenció dels serveis tècnics), amb una antelació mínima de 48 hores al
seu inici.

Sol·licitant: NEDGIA CATALUNYA, SA
Registre general: 1310 - 30/04/2018
Expedient: 2-43-18-18
Emplaçament: MESTRE MOREIRA, 5
Superfície ocupada: 0,50 m2
Motiu de l'ocupació: OBERTURA DE RASA PER CONNEXIO ESCOMESA DE GAS NATURAL -

REF. GDE12318040064
Observacions: Condicionada  a  la  restitució  dels  paviments  a  l’estat  original  anterior  a

l’execució  de  les  obres  i,  a  l'acompliment  de  l'ordenança  municipal
d'instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la
via pública.
Només es permet l'obertura de rases entre dilluns i dijous, fins les 7 de la
tarda, de tal manera que no es poden obrir rases en cap cas en cap de
setmana.
Abans d'iniciar les obres s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el
dia d'inici de les obres i el nom i telèfon de la persona responsable de les
mateixes, per correu electrònic (stecnics@ulldecona.cat) o fax (977720622,
a l'atenció dels serveis tècnics), amb una antelació mínima de 48 hores al
seu inici.

Sol·licitant: NEDGIA CATALUNYA, SA
Registre general: 1338 - 03/05/2018
Expedient: 2-43-18-21
Emplaçament: MAJOR, 212
Superfície ocupada: 30,43 m2
Motiu de l'ocupació: OBERTURA  DE  RASA  PER  INSTAL·LACIO  D'ESCOMESA  DE  GAS

NATURAL - REF. GDN12618040003
Observacions: Condicionada  a  la  restitució  dels  paviments  a  l’estat  original  anterior  a

l’execució  de  les  obres  i,  a  l'acompliment  de  l'ordenança  municipal
d'instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la
via pública.
Només es permet l'obertura de rases entre dilluns i dijous, fins les 7 de la
tarda, de tal manera que no es poden obrir rases en cap cas en cap de
setmana.
Abans d'iniciar les obres s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el
dia d'inici de les obres i el nom i telèfon de la persona responsable de les
mateixes, per correu electrònic (stecnics@ulldecona.cat) o fax (977720622,
a l'atenció dels serveis tècnics), amb una antelació mínima de 48 hores al
seu inici.
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L’inici  de les obres es condiciona a l’aportació de l’informe favorable del
Servei  Territorial  de  Mobilitat  a  les  Terres  de  l’Ebre  a  l’Ajuntament
d’Ulldecona.  En  el  cas  que  es  proposi  alguna  modificació  respecte  a  la
llicència atorgada, serà necessari sol·licitar la modificació de la llicència.

Sol·licitant: ADAMO TELECOM IBERIA, SAU
Registre general: 2322 - 25/07/2018
Expedient: 2-43-18-32
Emplaçament: VICENT AUBA
Superfície ocupada: 16,00 m2
Motiu de l'ocupació: OBERTURA DE RASA PER INSTAL·LACIÓ DE XARXA DE FIBRA OPTICA

PEL CARRER
Observacions: Condicionada  a  la  restitució  dels  paviments  a  l’estat  original  anterior  a

l’execució  de  les  obres  i,  a  l'acompliment  de  l'ordenança  municipal
d'instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la
via pública.
Només es permet l'obertura de rases entre dilluns i dijous, fins a les 7 de la
tarda, de tal manera que no es poden obrir rases en cap cas en cap de
setmana.
Abans d'iniciar les obres s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el
dia d'inici de les obres i el nom i telèfon de la persona responsable de les
mateixes, per correu electrònic (stecnics@ulldecona.cat) o fax (977720622,
a l'atenció dels serveis tècnics), amb una antelació mínima de 48 hores al
seu inici.
L’inici  de les obres es condiciona a l’aportació de l’informe favorable del
Servei  Territorial  de  Mobilitat  a  les  Terres  de  l’Ebre  a  l’Ajuntament
d’Ulldecona.  En  el  cas  que  es  proposi  alguna  modificació  respecte  a  la
llicència atorgada, serà necessari sol·licitar la modificació de la llicència.

2. Informar als interessats que l’atorgament de dites llicències tan sols els atribueix una condició de
precaristes, essencialment revocable per raons d’interès públic, en les termes de l’art. 57.2 del Decret
336/1988,  de 17 d’octubre pel  qual  s’aprova el  Reglament de Patrimoni  de les entitats  locals  de
Catalunya (endavant RPC).

I només legitima l’ocupació en l’emplaçament i per la superfície dalt referenciades.

3.  Informar  als  interessats  que  estan  obligats  a  deixar  lliure  els  béns  ocupats  un  cop  conclogui
l’ocupació. 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.

6. CONCESSIONS FUNERÀRIES  

ATORGAMENT DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS  

Vistes les sol·licituds de concessió funerària formulades pels diferents peticionaris.

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).
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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 les concessions sobre drets funeraris consistents en l'ocupació privativa dels nínxols del
cementiri municipal que es detallen a continuació:

Titular: ITP
Expedient: 1-13-18-1 (9)
Nínxol: 677-C; Ulldecona 

Titular: ITP
Expedient: 1-13-18-1 (10)
Nínxol: 678-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.

7. 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.
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Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa
de 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar les llicències d'ocupació del domini públic, guals, que es detallen a continuació:

Sol·licitant: AQF
Emplaçament: c/ Maestrat, 17
Expedient: 1-13-18-5 (20)
Metres lineals: 3

Sol·licitant: JEVB
Emplaçament: Pl. Catalunya, 15
Expedient: 1-13-18-5 (21)
Metres lineals: 3

Sol·licitant: Tallers Fibla, SL
Emplaçament: Av. Constitució, 4
Expedient: 1-13-18-5 (22)
Metres lineals: 3

Sol·licitant: JHA
Emplaçament: c/ Ermita, 6 B
Expedient: 1-13-18-5 (23)
Metres lineals: 3

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 D’EMPLAÇAMENT  

En data 14 de setembre de 2018, amb registre general d'entrada número 2762, s'ha sol·licitat canvi
d’emplaçament de la llicència de gual amb número 662, atès que amb motiu del nou arranjament no
està permès aparcar, corresponent al c/ Mar, 64, per tal d’ubicar-la al c/ Consuelo Gavaldà, s/n.
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En data 14 de setembre de 2018, amb registre general d'entrada número 2770, s'ha sol·licitat canvi
d’emplaçament de la llicència de gual amb número 35, atès que amb motiu del nou arranjament no
està permès aparcar, corresponent al c/ Mar, 46, per tal d’ubicar-la al c/ Consuelo Gavaldà, s/n.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1.  Acceptar  els  canvis  d’emplaçament  que  es  detallen  a  continuació,  passant  a  ser  el  nou
emplaçament:

Sol·licitant: JMTM
Emplaçament: c/ Consuelo Gavaldà, s/n (c/ Mar, 64)
Expedient: 1-13-18-5 (17)
Metres lineals: 3

Sol·licitant: GCR
Emplaçament: c/ Consuelo Gavaldà, s/n (c/ Mar, 46)
Expedient: 1-13-18-5 (18)
Metres lineals: 3

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

3. Comunicar aquest acord a l’interessat.

DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUAL  

Sol·licitant: MTAS
Emplaçament: c/ Tinent Ferré, 61 baixos
Expedient: 1-13-18-5 (13)

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per a un gual al c/ Tinent
Ferré, 61 baixos.

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

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Denegar a MTAS la llicència dalt referenciada,  atès que un cop fetes les comprovacions no
procedeix autoritzar el gual sol·licitat, atès que no disposa de porta de sortida i entrada de
vehicles.

DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC  

Sol·licitant: MEM
Emplaçament: c/ Guifré, 21
Expedient: 1-13-18-5 (19)
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Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per a un gual al c/ Guifré,
21.

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

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1.  Denegar a MEM la llicència dalt  referenciada,  atès que, un cop fetes les comprovacions i,
d’acord amb l’ordenança  reguladora  dels  guals  per  entrada  i  sortida  de  vehicles  al  terme
municipal d’Ulldecona que estableix que l’autorització de gual té com a condició fer possible
l’entrada i sortida de vehicles a recintes, en aquest immoble a la planta baixa existeix un local
comercial, concretament una peixateria, i per tant no procedeix autoritzar el gual sol·licitat.

8. LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. PARADA INTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL  

Vista  la  sol·licitud  de  llicència  d'ocupació  del  domini  públic,  per  a  una  parada  interior  al  mercat
municipal.

Vist  que l'article 10 del  reglament del  Mercat  Municipal,  preveu que l'Ajuntament pugui  adjudicar
anticipadament les llicències que puguin quedar vacants.

Atès que no es considera oportú convocar un procediment públic d'atorgament perquè hi ha més
espais vacants que no pas sol·licituds.

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 que es detallen a continuació sobre llicències d'ocupació temporal, consistent
en l'ocupació de parades al mercat municipal. Aquesta llicència s'atorga fins al 31 de desembre de
2019:

Sol·licitant: CLS
Ubicació: Pedres 9 i 10 
Expedient: 1-13-18-10 (2)

2. Informar a l'interessat que l'atorgament de la dita llicència tan sols li  atribueix una condició de
precarista, essencialment revocable per raons d'interès públic, d'acord amb l'article 57.2 i concordants
del  Reglament  de  patrimoni  dels  ens  locals  de  Catalunya,  aprovat  per  Decret  336/1988,  de  17
d'octubre i la resta de disposicions vigents.
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3. Informar a l'interessat que haurà de donar compliment a totes les obligacions que s'estableixen en
el Reglament del mercat municipal d'Ulldecona. 

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. RENÚNCIA  

Vistes les sol·licituds  de renúncia  a  les llicències d'ocupació  temporal  presentades pels  diferents
sol·licitants.

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 les renúncies a les llicències d'ocupació temporal, parades al mercat municipal, que es
detallen a continuació:

Sol·licitant: MMM
Emplaçament: Cardenal Gomà, 16 (exterior)
Expedient: 1-13-18-11 (8)

Sol·licitant: ECG
Emplaçament: Pedra 19 (interior)
Expedient: 1-13-18-11 (9)

9. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR  
(ACCÉS DES DE TORTOSA) I DELS CARRERS AMPOSTA I PARE PALAU D’ULLDECONA.  

Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament d’Ulldecona han elaborat el projecte d’execució que porta per títol
“Millora de la urbanització del carrer Major (accés des de Tortosa) i dels carrers Amposta i Pare Palau
d’Ulldecona”, l’import del pressupost d’execució per contracta del qual ascendeix a la quantitat total de
89.177,70 €.

L’objectiu del present projecte és la millora d’una de les entrades principals a la població d’Ulldecona,
tant visualment com des del punt de vista de la seguretat viaria.

Amb l’aplicació d’una capa de rodadura nova, es millorarà molt la seguretat del trànsit rodat i al mateix
temps es reduirà el soroll que actualment fan els vehicles quan passen. Aquesta millora també es pot
traslladar als altres dos carrers en els quals també es posarà aquesta nova capa de rodadura.

Amb les lluminàries noves també es millorarà notablement la seguretat del carrer, i a més s’obtindrà
una  reducció  de  potència  en  el  consum  actual  de  la  zona  i  es  complirà  amb  la  normativa  de
contaminació lluminosa i estalvi energètic.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Aprovar inicialment el projecte executiu Millora de la urbanització del carrer Major (accés des de
Tortosa)  i  dels  carrers  Amposta i  Pare Palau d’Ulldecona,  l’import  del  pressupost  d’execució  per
contracta del qual ascendeix a la quantitat total de 89.177,70 €, segons el següent detall:
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CONCEPTE                                                                                                                 IMPORT  

Execució material............................................................................................61.933,26 €
Despeses generals (13%).................................................................................8.051,32 €
Benefici industrial (6%)..................................................................................... .3.716,00 €

IVA (21%) s/ 73.700,58 €................................................................................15.477,12 €
TOTAL.............................................................................................................89.177,70 €

II.  Sotmetre  aquest  projecte  a  informació  pública,  amb  publicació  al  BOP,  al  DOGC i  al  tauler
d'anuncis, per tal que, en el termini de 30 dies hàbils, pugui ser consultada en els serveis tècnics
d'aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents.

III.  Disposar  que,  en  cas  de  no  produir-se  cap  al·legació,  l’aprovació  inicial  esdevindrà
automàticament definitiva.

10. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PER A LA  
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC  
D’ULLDECONA. ACORDAR SIMULTÀNIAMENT LA LICITACIÓ D’AQUEST CONTRACTE.  

Actualment la població d’Ulldecona disposa d’un enllumenat públic antiquat, amb gran quantitat de
lluminàries de vapor de mercuri de diferents potències, que predominen i conviuen amb lluminàries de
vapor de sodi, halogenurs metàl·lics i alguns leds, i per tant seria necessari  una modernització de
l’enllumenat públic d’un sector de la població, que permetria un compliment de la normativa vigent i un
estalvi econòmic, ja que es podria reduir per una part la potència instal·lada als quadres i per l’altra
banda, la potència total consumida per les noves lluminàries. 

Amb aquesta finalitat es creu convenient contractar la prestació del servei de millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat públic d’Ulldecona, consistent en la redacció de projecte executiu, estudi
de seguretat i salut, direcció d’obra executiva, així com la coordinació de seguretat i salut, i la redacció
dels corresponents projectes i documentació tècnica per realitzar la legalització (que inclou la revisió
periòdica  per  una  entitat  de  control  i  el  pagament  de  les  corresponents  taxes  de  l’entitat)  i
l’assessorament tècnic, si és necessari, per a la redacció dels plecs tècnics per poder treure a licitació
l’obra de “millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic d’Ulldecona”.

Vist l'expedient incoat per tramitar aquesta contractació.

De conformitat amb allò que estableixen els articles 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.

Atès que la Junta de Govern 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:

I.  Aprovar  l’expedient  per  a  la  contractació  del  servei  de  millora  de  l’eficiència  energètica  de
l’enllumenat  públic  d’Ulldecona,  per  procediment  obert  simplificat,  amb  pluralitat  de  criteris  de
valoració.

II. Autoritzar la despesa que per aquest Ajuntament representa la contractació referenciada.

Pàg. 21/22 Expedient: 1-3-18-10



Junta Govern Local
any 2018

III. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que han de regir la contractació
del servei de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic d’Ulldecona.

IV. Acordar simultàniament l'obertura de la licitació. De conformitat amb l’establert al plec de clàusules
administratives  particulars,  fixar  en  15  dies  naturals  el  termini  de  presentació  de  les  ofertes,
comptadors a partir de la publicació de l'anunci en el perfil del contractant.

11. DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE L’ARQUITECTE MUNICIPAL DE DATA 11  D’OCTUBRE DE  
2018,  EN RELACIÓ AMB L’ACTUALITZACIÓ AVALUACIÓ PRELIMINAR DE RISC D’INUNDACIÓ,  PRESENTAT  
PER L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA.  

S’ha donat compte de l’informe de l’arquitecte municipal de data 11 d’octubre de 2018, en relació amb
l’actualització avaluació preliminar de risc d’inundació, presentat per l’Agència Catalana de l’Aigua.

12. DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE L’ARQUITECTE MUNICIPAL DE DATA 11  D’OCTUBRE DE  
2018,  EN RELACIÓ AMB L’APROVACIÓ INICIAL DEL POUM,  PRESENTAT PER L’AJUNTAMENT DE LA  
SÉNIA.  

S’ha donat compte de l’informe de l’arquitecte municipal de data 11 d’octubre de 2018, en relació amb
l’aprovació inicial del POUM, presentat per l’Ajuntament de la Sénia.

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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