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

EL DIA 8 DE FEBRER DE 2019  

Presidenta:

Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP

Regidors:

Sra. Caterina Brusca Campos SU-CP
Sr. Demetrio Querol Pasalamar SU-CP
Sra. Elvira Labernia Callarisa SU-CP
Sr. Albert Palacios Bernad SU-CP

Secretària:

Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Cap

A Ulldecona, el dia vuit de febrer de dos mil dinou.

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 les actes de les sessions anteriors.

2. Llicències urbanístiques.

3. Llicències d'activitats.

4. Llicències d’ocupació de la via pública. 

5. Concessions funeràries.

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

7. Llicències d'ocupació temporal: Mercat municipal. 

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

S'aproven les actes de les sessions anteriors, celebrades els dies 30 de novembre i 20 de desembre
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: MCRC
Registre general: 3537 - 08/11/2018
Expedient: 2-33-18-70
Emplaçament: ROGER DE LLURIA, 13
Obra a realitzar: REHABILITACIO 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: L'ANTIC HOSTAL, S.L.
Registre general: 3567 - 12/11/2018
Expedient: 2-33-18-71
Emplaçament: POL. 1, PARC. 17, 18, 19, 45 (CTRA. ULLDECONA LA SENIA, KM. 10)
Obra a realitzar: REORDENACIO ZONA PARQUING I CONSTRUCCIO DE PORXO
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.
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Nom: TSJ
Registre general: 3568 - 12/11/2018
Expedient: 2-33-18-72
Emplaçament: DOCTOR ROBERT, 9
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO D'UN ASCENSOR
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: BANKIA, SA
Registre general: 69 - 11/01/2019
Expedient: 2-33-19-3
Emplaçament: MAJOR, 34
Obra a realitzar: ENDERROC EDIFICI
Observacions: Condicionada a què caldrà dur a terme aquelles tasques que es considerin

necessàries per tal d’assegurar l’estabilitat dels murs de les mitgeres de les
construccions veïnes, així com la seva estanquitat i protecció vers l’aigua
(salubritat).
Abans d’iniciar les obres caldrà dipositar la fiança prevista en l’article 11.c)
del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió
de  residus  de  la  construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres, haurà
de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

Nom: MTRS
Registre general: 81 - 11/01/2019
Expedient: 2-33-19-4
Emplaçament: PLAÇA SALES I FERRE, 5 (MAJOR, 144)
Obra a realitzar: REHABILITACIO FAÇANA

Nom: PORTA I FERRÉ, SAT
Registre general: 72 - 11/01/2019
Expedient: 2-33-19-5
Emplaçament: POL. 14, PARC. 111
Obra a realitzar: CONSTRCIO DE BASSA DE REG
Observacions: Condicionada  a  què  caldrà  donar  compliment  a  allò  que  preveuen  les

Normes  Subsidiàries  de  Planejament  d'Ulldecona  (art.  15.12.)  i  el  Pla
Territorial  Parcial  de  les  Terres  de  l'Ebre  (art.  2.6.  de  les  Directrius  de
Paisatge)  aplicant  les mesures preventives,  correctores  i  compensatòries
per tal de reduir l'impacte paisatgístic.

Nom: RAU
Registre general: 196 - 17/01/2019
Expedient: 2-33-19-6
Emplaçament: POL. 35, PARC. 219
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Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA A LA FINCA AMB TELA METAL·LICA I DOS
FILADES DE GREGANS

Observacions: Condicionada a què la tanca tindrà una alçada màxima de 3 metres. La part
opaca  (paret)  no  superarà  els  0,80  metres  d'alçada,  i  la  resta  fins  a  3
metres, es pot executar amb tanca metàl·lica calada.

2. Les obres s'hauran d'iniciar dintre del termini d'1 any a comptar a partir de la notificació d'aquesta
resolució. I es fixa el termini màxim d'interrupció en 6 mesos, i el termini del seu acabament en 3
anys, d'acord amb el que disposa la normativa urbanística.

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

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

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

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

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

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

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

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. RENÚNCIA  

Nom: COMUNITAT DE PROPIETARIS MAJOR, 133
Registre general: 201 - 18/01/2019
Expedient: 2-33-18-64 A
Emplaçament: MAJOR, 133
Obra a realitzar: REHABILITACIO DE FAÇANA. RENUNCIA

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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

LLICÈNCIA URBANÍSTICA  

Nom: RAU
Registre general: 13 - 03/01/2019
Expedient: 2-33-19-1
Emplaçament: POL. 35, PARC. 219
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE CASETA D'EINES DE 20 M2

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

Atès el contingut dels informes tècnic i jurídic que consideren que no es compleix el requisit mínim
que fixa l’article 15.6.1 de les Normes Subsidiàries de Planejament d’Ulldecona, que estableix que
«Per a la nova construcció de casetes d’eines i masets, és indispensable que es tracti d’una finca
majoritàriament conreada, almenys 2/3 de la finca com a mínim, i s’ajustaran a les determinacions del
Pla Director Urbanístic de les Construccions Agrícoles Tradicionals de les Terres de l’Ebre», i consta
en l’expedient l’informe del Guarda de camp, que posa evidencia que el terreny està erm, i que per
tant es pot concloure que la finca no està conreada.

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  RAU  la  llicència  sol·licitada  per  executar  obres  consistents  en  CONSTRUCCIO  DE
CASETA D'EINES DE 20 M2,  perquè no es dona compliment  al  requisit  de finca  conreada
majoritàriament, per la qual cosa no es pot autoritzar la construcció d'una caseta d'eines de
nova  construcció  (segons  l’article  15.6.1  de  les  Normes  Subsidiàries  de  Planejament
d’Ulldecona).

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. DENEGACIÓ  

Nom: CLF
Registre general: 337 - 22/01/2019
Expedient: 2-33-19-8
Emplaçament: POL. 73, PARC. 259
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO CANONADA SOTERRADA D'AIGUA POTABLE DES DE

LA CAIXA DEL COMPTADOR FINS A LA PARCEL·LA

Vista la sol·licitud de llicència dalt referenciada, per executar obres segons el projecte presentat i la
documentació acompanyada;
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Atès el contingut dels informes tècnic i jurídic que posen de manifest que la llicència es sol·licita per
tal  de dur a terme les obres per a la instal·lació d’una canonada per al  subministrament d’aigua
potable a una finca, en la qual existeix una construcció que no disposa de llicència urbanística.

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 CLF la llicència sol·licitada per executar obres consistents en INSTAL·LACIO CANONADA
SOTERRADA D'AIGUA POTABLE DES DE LA CAIXA DEL COMPTADOR FINS A LA PARCEL·LA,
atès que la llicència es sol·licita per tal de dur a terme les obres per a la instal·lació d’una
canonada  per  al  subministrament  d’aigua  potable  a  una  finca,  en  la  qual  existeix  una
construcció que no disposa de llicència urbanística.

LLICÈNCIA URBANÍSTIC. MODIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA  

Nom: VBQ
Registre general: 3976 - 13/12/2018
Expedient: 2-33-18-15 A
Emplaçament: MAJOR, 98
Obra a realitzar: REFORMA DE CASA

Vist que en data 13/03/2018 es va sol·licitar la llicència d’obres per a la reforma de la casa situada al
carrer Major núm. 98 d’Ulldecona, atorgant-se la llicència urbanística per la Junta de Govern Local en
data 13 d’abril de 2018, condicionada a l’aportació del projecte executiu, entre d’altres condicions.

Vist que en data 13 de desembre de 2018 s’aporta el projecte executiu i la resta de documentació a la
qual estava condicionada la llicència, el qual modifica el projecte original que va servir per sol·licitar la
llicència, havent-hi un increment d’obra, i per tant de superfície afectada.

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Modificar la llicència atorgada per la Junta de Govern Local de data 13 d’abril de 2018 al Sr. VBQ
per dur a terme les obres de REFORMA DE CASA a l’edifici situat al carrer MAJOR, 98 d’Ulldecona,
per tal  d’actualitzar-la d'acord amb les determinacions i  modificacions que conté la documentació
presentada en data 13/12/2018, amb el RGE número 3976, salvat el dret de propietat i sens perjudici
de tercer.

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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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. 189 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la
llei  d’urbanisme s'adverteix  al  titular  de la  llicència  que el  transcurs d'aquest  termini  suposarà la
caducitat  de la llicència,  de forma que la continuació de les actuacions requerirà la sol·licitud de
pròrroga amb antelació a la producció de la caducitat, sense la qual el seu exercici serà il·legítim.

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

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

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

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

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

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

3. LLICÈNCIES D’ACTIVITAT  

LPCAA. RÈGIM COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: JORDI CASTELL PLA SL
Registre General: 2812 – 19/09/2018
Expedient: 2-37-18-17
Emplaçament: MAJOR 8 - SANT JOSEP, 6-10 - ELS VALENTINS
Activitat: ELABORACIÓ D'OLI D'OLIVA EN UNA ALMASSERA
Classificació anterior: ANNEX II.2 – LLICÈNCIA AMBIENTAL. CODI 7.7
Classificació actual: ANNEX III – RÈGIM DE COMUNICACIÓ
Grup activitat: 7.2.b.  TRACTAMENT I  TRANSFORMACIÓ PER A LA FABRICACIÓ DE

PRODUCTES  ALIMENTARIS  A  PARTIR  DE  MATÈRIA  PRIMERA
VEGETAL,  AMB  UNA  CAPACITAT  D’ELABORACIÓ  DE  PRODUCTES
ACABATS < 300 TONES/DIA (VALOR MITJÀ TRIMESTRAL)

Antecedents:
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1.  En  data  7/06/2001  la  Comissió  de  Govern  de  l'Ajuntament  va  atorgar  llicència  ambiental  per
Millores tecnològiques al molí d’oli al carrer Major núm. 8 i carrer Sant Josep 8-10 dels Valentins al
terme municipal d'Ulldecona, sent el seu titular el Sr. JORDI CASTELL PLA SL. Aquesta llicència es
trobava sotmesa al règim de la Llei 3/98, classificada com Annex II.2 (actualment derogada).

En data 23/10/2002 es va realitzar un control inicial de l’activitat, sent el resultat d’aquest favorable.
D’acord amb la disposició transitòria quarta de la Llei 20/2009, aquesta activitat  resta subjecta al
règim de controls de les activitats de l’annex III, que s’ha d’establir per reglament.

2. En data 19/09/2018 i RGE núm. 2812, s'ha sol·licitat un canvi a la llicència existent, consistent en la
modificació del procés productiu.

3. En data 11 d’agost de 2010 va entrar en vigor la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental d’activitats, segons la qual, per a una activitat d'aquesta tipologia que es sol·liciti de
nou li correspon l'Annex III (règim de comunicació).

4. Els tècnics municipals han informat favorablement sobre el canvi proposat.

5. En data 3/12/2018 es va notificar la proposta de resolució a l’interessat, ha transcorregut el termini
per a presentar al·legacions i no se n’ha presentat cap.

6. 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 proposat en data 19/09/2018 i RGE núm. 2812, per part de la raó socail JORDI
CASTELL PLA SL, quedant l'activitat com a ELABORACIÓ D'OLI D'OLIVA EN UNA ALMASSERA,
situada al carrer MAJOR 8 - SANT JOSEP, 6-10 - ELS VALENTINS, 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. Deixar sense efectes la llicència ambiental atorgada en data 7/06/2001, per trobar-se actualment
l'activitat dalt esmentada sota els preceptes de la Llei 20/2009.

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

4. 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.

COMUNICACIÓ TINENÇA ANIMALS  

Sol·licitant: TENA ARMENGOD, CARLOS
Registre General: 4014 - 18/12/2018
Expedient: 2-37-13-13 A
Emplaçament: POL. 76, PARC. 20
Objecte: AMPLIAR LES ARNES EXISTENTS FINS UN TOTAL DE 120

Antecedents:
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1. En data 18/12/2018 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació d’AMPLIAR LES ARNES
EXISTENTS FINS UN TOTAL DE 120 al POL. 76, PARC. 20, per part del Sr. TENA ARMENGOD,
CARLOS. 

2. Els tècnics municipals han informat favorablement.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 18/12/2018 el Sr. TENA
ARMENGOD, CARLOS comunica AMPLIAR LES ARNES EXISTENTS FINS UN TOTAL DE 120 al
POL.  76,  PARC.  20,  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. Informar a l’interessat de l’obligació d’inscriure les explotacions avícoles d’autoconsum al Registre
d’explotacions Ramaderes de Catalunya.

4. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació de via pública presentada pel peticionari,

Atès el contingut de l'informe tècnic que obra en l'expedient,

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar la llicència d’ocupació de la via pública que es detalla a continuació:

Sol·licitant: BANCO DE SABADELL, SA
Registre general: 3934 - 12/12/2018
Expedient: 2-43-18-54
Emplaçament: SANTS MARTIRS, 21
Superfície ocupada: 3 M2

Durada de l'ocupació: 10 DIES
Motiu de l'ocupació: OCUPACIO  DE  LA  VIA  PUBLICA  PER  UTILITZACIO  D'UNA

PLATAFORMA ELEVADORA EN 3 M2 DURANT 10 DIES
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
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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.

2.  Informar  a  l’interessat  que  l’atorgament  de  dita  llicència  tan  sols  li  atribueix  una  condició  de
precarista, essencialment revocable per raons d’interès públic, en les termes de l’art. 57.2 del Decret
336/1988,  de 17 d’octubre pel  qual  s’aprova el  Reglament de Patrimoni  de les entitats  locals  de
Catalunya (endavant RPC).

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

3. Informar l’interessat que està obligat a deixar lliure el bé ocupat un cop conclogui l’ocupació. I que
està obligat a restaurar els danys que causi el bé i a respondre dels mateixos danys, en els termes
que estableix l’art. 175 RPC.

5. CONCESSIONS FUNERÀRIES  

ATORGAMENT DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS  

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).

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  de nínxol  del
cementiri municipal que es detallen a continuació:

Titular: CSO
Expedient: 1-13-19-1 (1)
Nínxol: 679-C; Ulldecona

Titular: EOC
Expedient: 1-13-19-1 (2)
Nínxol: 680-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.
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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.

TRANSMISSIONS DE CONCESSIONS SOBRE DRETS FUNERARIS  

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

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

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

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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

Nou titular: MCEO
Expedient: 1-13-18-2 (31)
Anterior Titular: BEA
Nínxol: 219-A; Ulldecona 

Nou titular: CFN
Expedient: 1-13-18-2 (32)
Anterior Titular: PSM
Nínxol: 758-B; Ulldecona 

Nou titular: CFN
Expedient: 1-13-18-2 (33)
Anterior Titular: JNC
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Nínxol: 243-B; Ulldecona 

Nou titular: CBV
Expedient: 1-13-19-2 (1)
Anterior Titular: CBM
Nínxol: 448-B; Ulldecona

Nou titular: MCVG
Expedient: 1-13-19-2 (2)
Anterior Titular: MTGG
Nínxol: 596-B; Ulldecona

Nou titular: MAHB
Expedient: 1-13-19-2 (3)
Anterior Titular: EBS
Nínxol: 2-A; Ulldecona

Nou titular: LFF
Expedient: 1-13-19-2 (4)
Anterior Titular: LFD
Nínxol: 440-A; Ulldecona

Nou titular: LFF
Expedient: 1-13-19-2 (5)
Anterior Titular: LFD
Nínxol: 101-C; Ulldecona

Nou titular: MFF
Expedient: 1-13-19-2 (6)
Anterior Titular: LFD
Nínxol: 309-A; Ulldecona

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

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

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

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

6. 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.
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Vist el que preveu l'ordenança municipal  reguladora dels guals per entrada i sortida de vehicles al
terme municipal d'Ulldecona.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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

Sol·licitant: MTGE
Emplaçament: c/ Mestre Vilar, 14
Expedient: 1-13-18-5 (25)
Metres lineals: Ampliació del gual en 2 metres més del gual núm. 538

Sol·licitant: DSC
Emplaçament: Pg. Estació, 29
Expedient: 1-13-18-5 (26)
Metres lineals: 4

Sol·licitant: JCS
Emplaçament: Av. Escoles, 6
Expedient: 1-13-19-5 (1)
Metres lineals: 3

Sol·licitant: MMV
Emplaçament: c/ Entença, 68
Expedient: 1-13-18-5 (2)
Metres lineals: 4

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.

RENÚNCIA A LES LLICÈNCIES  

Vistes les sol·licituds de renúncia a les llicències d'ocupació del domini públic per a gual formulades
pels diferents peticionaris.
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Vist el que estableix l'art. 94 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, pel que fa a la renúncia dels interessats als seus drets.

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Acceptar la renúncia a la llicència d’ocupació del domini públic, guals, que es detalla a continuació:

Sol·licitant: LCE
Emplaçament: c/ Mar, 27
Expedient: 1-13-18-6 (7)

Sol·licitant: TQC
Emplaçament: c/ Mar, 42
Expedient: 1-13-19-6 (1)

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

Sol·licitant: CFN
Emplaçament: C/ Entença, 30

Metres lineals anteriors: 10
Metres lineals actuals: 4

En data 15 de novembre de 2018, amb registre general d'entrada número 3668, s'ha sol·licitat canvi
de titularitat de la llicència de gual amb número 446, corresponent al C/ Entença, 30, per tal que la
Sra. CFN figuri com a nova titular, al mateix temps ha demanat reducció dels metres de gual que tenia
autoritzats, passat de 10 a 4 metres lineals.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Acceptar el canvi de titularitat i la reducció de metres lineals dalt referenciats, passant a ser la nova
titular de la llicència la Sra. CFN.

2. Informar a la interessada 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. CFN, com a nova titular.

7. LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. PARADA EXTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL  

Vistes les sol·licituds de llicència d'ocupació del  domini  públic,  per a parades exteriors al  mercat
municipal.
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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: JUAN MANUEL VERA UTRERA
Ubicació: Felip II 6
Expedient: 1-13-18-10 (3)

Sol·licitant: ABDELLAH OUIJAN
Ubicació: Cardenal Gomà 16
Expedient: 1-13-18-10 (5)

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.

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. PARADA EXTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL.   
RETIRADA DE LA REVOCACIÓ DE LA LLICÈNCIA PER MANCA DE PAGAMENT  

Segons  l'article  17  del  Reglament  del  Mercat  Municipal  d'Ulldecona,  l'adjudicatari  d'una  llicència
d'ocupació del Mercat Municipal haurà d'abonar semestralment el rebut que per l'ús del lloc o parada
li correspongui, essent obligatòria la domiciliació del pagament dels rebuts mitjançant entitat bancària.

Atès que el Sr. Luis Santiago Cortes adeuda a l'Ajuntament els imports d'aquesta taxa de diverses
anualitats, i no ha procedit a domiciliar el pagament dels rebuts.

Atès que per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 14 de setembre de 2018,
al Sr. Luis Santiago Cortes se li va revocar la llicència d’ocupació temporal, parada exterior al mercat
municipal, per manca de pagament.

Donat que el  dia d'avui  ja s’ha posat al corrent de pagament, es proposa deixar  sense efecte la
revocació de la llicència.

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

I.  Donar  d’alta  al  Sr.  Luis  Santiago  Cortes  la  llicència  municipal  d'ocupació  temporal  del  Mercat
Municipal, atès que s’ha posat al corrent de pagament.

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

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. CANVI DE PARADA EXTERIOR I AMPLIACIÓ DE METRES AL MERCAT MUNICIPAL  

Sol·licitant: José Maria Cortes Cortes

Parada anterior: Cardenal Gomà, 14
Parada actual: Vidal i Barraquer, 2

Metres lineals anteriors: 8
Metres lineals actuals: 10

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

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1.  Atorgar  a  José  Maria  Cortes  Cortes la  llicència  dalt  referenciada,  per  canvi  parada.  Aquesta
llicència s'atorga fins al 31 de desembre de 2019.
 
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.

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. CANVI DE PARADA EXTERIOR I REDUCCIÓ DE METRES AL MERCAT MUNICIPAL  

Sol·licitant: Damari Vera Utrera

Parada anterior: Cardenal Gomà, 13
Parada actual: Cardenal Gomà, 1

Metres lineals anteriors: 10
Metres lineals actuals: 8

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per canviar la parada del
mercat interior.
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Atès el contingut de l'informe de la policia local que obra en l'expedient.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar a  Damari Vera Utrera la llicència dalt referenciada, per canvi parada. Aquesta llicència
s'atorga fins al 31 de desembre de 2019.
 
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.

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. 

8. ADQUISICIÓ DE DUES FINQUES EMPLAÇADES AL CARRER JACINT VERDAGUER, 27 I A LA MURADA DE  
DALT, 1, DEL TERME MUNICIPAL D'ULLDECONA, A TÍTOL ONERÓS PER ADQUISICIÓ DIRECTA.  

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

L'Ajuntament  d'Ulldecona  considera  necessari  adquirir  dues  finques  ubicades  al  carrer  Jacint
Verdaguer, 27 i a la Murada de Dalt, 1, del terme municipal d'Ulldecona atès que es conserven restes
d’una de les torres de defensa que formaven part de la muralla que antigament fortificava el municipi i
que ajuden a entendre la història de la població i els seus orígens medievals.

Atès que obra en l’expedient l’informe de l'arquitecte municipal, la secretària municipal i l'interventor
municipal.

Atès que aquesta Alcaldia considera que per les peculiaritats de les finques en qüestió es donen les
circumstàncies o motius de fet de caràcter excepcional justificatives de l'adquisició directa requerides
per l'article 206.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya. 

Vist el que disposen els articles 206.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 30.1.a) del Reglament del patrimoni dels
ens locals (aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre).

Atès que la Disposició Addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector  públic,  en el  seu apartat  9,  reserva  a la  competència  de l’Alcaldessa l’adquisició  de béns
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació no superi el
10%  dels  recursos  ordinaris  del  Pressupost  ni  l’import  de  tres  milions  d’euros,  i  que  aquesta
competència fou delegada en la Junta de Govern Local en data 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Adquirir les finques relacionades a continuació, lliure de càrregues i gravàmens pels imports que
també es relacionen:
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a) Finca 1
Carrer: Murada de Dalt, 1, Ulldecona
Ref. Cadastral: 4075408BE8947E0001BO
Superfície: 109 m2
Dades registral: Tom: 2.151
Llibre: 209
Foli: 193
Finca: 16.533
Titular registral: CALDUCH ASSESSORS, SRL
Import: 17.000 €

a) Finca 2
Carrer: Jacint Verdaguer, 27, Ulldecona
Ref. Cadastral: 4075409BE8947E0001YO
Superfície: 23 m2
Dades registral: Tom: 2.474
Llibre: 233
Foli: 205
Finca: 20.586
Titular registral: CALDUCH ASSESSORS, SRL
Import: 3.000 €

II.  Disposar  que  la  despesa  que  es  deriva  de  l’acord  anterior  vagi  a  càrrec  de  l’aplicació
pressupostària 336.62200, segons l’informe de l’interventor municipal.

III. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom i representació de l’Ajuntament, subscrigui els documents
públics o privats que siguin necessaris en ordre a l’execució de l’acordat anteriorment i especialment
per formalitzar-lo en escriptura pública.

I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les tretze hores i quaranta-cinc minuts, i de tot el que s'ha tractat es formula la present acta de
la qual, com a secretària dono fe.

La Presidenta, La secretària,

Expedient: 1-3-19-1 Pàg. 18/18
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