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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 12 DE JULIOL DE 2019  

Presidenta:

Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP

Regidors:

Sra. Cati Brusca Campos SU-CP
Sra. Monica Fabra Miralles SU-CP
Sr. Toni Pascual Doménech SU-CP
Sr. Albert Palacios Bernad SU-CP

Secretària:

Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Cap

A Ulldecona, el dia dotze de juliol 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. Llicències urbanístiques.

2. Llicències d'activitats.

3. Recurs de reposició interposat per Fragadis, SL, contra la resolució de no acceptació de la
comunicació prèvia de modificació d’activitat de degustació de pa, bar, cafeteria i autoservei,
quedant com a supermercat amb aparcament. 

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. 
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Obert l'acte per la presidència, s'han adoptat els acords següents:

1. 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 17 de juny de 2019.

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: DNC
Registre general: 3806 - 27/11/2018
Expedient: 2-33-18-74
Emplaçament: PASSEIG DE L'ESTACIO, 49
Obra a realitzar: OBRES DE REPARACIO DE L'EDIFICI
Observacions: Condicionada a què caldrà que les reparacions es duguin a terme amb els

mateixos materials originals, és a dir, amb estucat i esgrafiat amb morter de
calç.

Nom: CB
Registre general: 1294 - 15/04/2019
Expedient: 2-33-19-35
Emplaçament: POL. 67, PARC. 79
Obra a realitzar: REPARACIO DE LA COBERTA EN MAL ESTAT I CANVI DE PORTA 

D'ACCES A LA TANCA
Observacions: Condicionada a:

Abans de l’inici de les obres:
• Caldrà presentar l’oferta-contracte de desmuntatge de la coberta

existent de fibrociment, amb una empresa especialitzada, la qual
gestionarà els  tràmits de llicència  per a la manipulació de l’amiant
davant del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat, abans
d'iniciar les obres.

• Caldrà presentar a l’Ajuntament l’autorització per part de la Direcció
General de carreteres, Servei Territorial de Mobilitat a les Terres
de l’Ebre.

Altres condicions:
• 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.

• La coberta ha de ser de materials no reflectants i amb pendents
inferiors al 30%.
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• L’ús exclusiu d’aquestes construccions és destinat a la guarda de la
maquinària i demés estris adequats, i també a l’emmagatzematge i la
conservació de productes, originats a la pròpia finca.

• No es contempla l’ús d’habitatge ni cap altre que el de magatzem.
• El sol·licitant de la llicència haurà de presentar a l’ajuntament, en el

termini d’un mes a comptar des de la finalització de l’obra, un certificat
del gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats, tant de la
runa d’enderroc d’obra com la referent a les plaques de fibrociment.

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: NEDGIA CATALUNYA, SA
Registre general: 1301 - 16/04/2019
Expedient: 2-33-19-36
Emplaçament: O'CALLAGHAN, 1
Obra a realitzar: REALITZACIO D'ESCOMESA PER CONNEXIO DE GAS NATURAL - REF.

GDE12319040002
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.
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: GAS ESTRADA, MARIA CINTA 011413260Y SLNE
Registre general: 1488 - 30/04/2019
Expedient: 2-33-19-38
Emplaçament: BERLIN, PII-29 - POL. IND. VALLDEPINS II
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO D'UNA OFICINA I LAVABO EN NAU EXISTENT
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
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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: 1486 - 30/04/2019
Expedient: 2-33-19-39
Emplaçament: POL. 1, PARC. 17, 18, 19, 45 (TV-3319 CTRA. ULLDECONA - LA SENIA,

KM. 10)
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE PERGOLA EXTERIOR
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: MJEH
Registre general: 1703 - 22/05/2019
Expedient: 2-33-19-43
Emplaçament: MERCE RODOREDA, 7
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE PISCINA
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: IB
Registre general: 1754 - 28/05/2019
Expedient: 2-33-19-44
Emplaçament: POL. 61, PARC. 619
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO  DE  BASSA  DE  REG  DE  3  M  X  3  MX  1,10  M  DE

FONDARIA
Observacions: Condicionada a què s’haurà de respectar la distància de 10 metres a l’eix de

camí de primer ordre, i 6 metres a la resta de camins, així com de 3 metres
a la resta de límits de la parcel·la.

Nom: JLMM
Registre general: 1753 - 28/05/2019
Expedient: 2-33-19-45
Emplaçament: POL. 23, PARC. 78
Obra a realitzar: CONSOLIDACIO  DE  LES  PARETS  EXISTENTS  D'UN  CORRAL,

REPARANT ELS CLAVILLS I ESQUERDES
Observacions: Condicionada  a  què  per  tal  de  vetllar  per  l’adequació  de  l’edificació  a

l’entorn,  caldrà  emprar  acabats  de  façana  i  coberta  amb  materials
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tradicionals,  les  característiques  cromàtiques  i  textures  dels  quals  no
produiran  efectes  discordants  amb  l’entorn  natural  i  el  paisatge  propi
d’aquest àmbit territorial (article 15.12. Normes Subsidiàries d’Ulldecona).

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. I
caldrà tenir a disposició dels Serveis d'Inspecció Municipal el document acreditatiu de la concessió de
la llicència.

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

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

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

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

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. DENEGACIÓ  

Nom: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U.
Registre general: 1997 - 21/06/2019
Expedient: 2-33-19-48
Emplaçament: POL. 54, PARC. 431
Obra a realitzar: SUBMINISTRAMENT ELECTRIC - REF. 599642-BT

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

Atès el contingut de l’informe tècnic de 4 de juliol de 2019 i l'informe jurídic de 5 de juliol de 2019 que
declaren que la construcció per la qual es sol·licita el subministrament elèctric es troba en situació de
fora d’ordenació, segons la Disposició Transitòria Setena del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova  el  reglament  de  la  Llei  d’Urbanisme,  ja  que  es  tracta  d’una  edificació  no  autoritzada
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legalment, i per tant, segons l’article 108. 2 del decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el text refós de la llei d’urbanisme (en endavant LU), en construccions i instal·lacions que estan fora
d’ordenació no es poden autoritzar obres de consolidació i  la sol·licitud d’un nou subministrament
elèctric es tractaria d’una obra destinada a la consolidació de l’esmentada construcció, expressament
prohibida per la legislació urbanística. 

Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa
de data 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Denegar a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U. la llicència sol·licitada per executar obres
consistents en SUBMINISTRAMENT ELECTRIC - REF. 599642-BT, conforme al projecte presentat,
atès que la construcció per la qual es sol·licita el subministrament elèctric es troba en situació
de fora d’ordenació, segons la Disposició Transitòria Setena del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme, ja que es tracta d’una edificació no
autoritzada  legalment,  i  per  tant,  segons  l’article  108.  2  del  decret  legislatiu  1/2010,  de  3
d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  llei  d’urbanisme  (en  endavant  LU),  en
construccions i  instal·lacions que estan fora d’ordenació  no es poden autoritzar  obres de
consolidació i la sol·licitud d’un nou subministrament elèctric es tractaria d’una obra destinada
a  la  consolidació  de  l’esmentada  construcció,  expressament  prohibida  per  la  legislació
urbanística. 

ATORGAMENT DE LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ  

Vista la sol·licitud de llicència de primera ocupació formulada pel peticionari.

Atès l'informe tècnic que obra en l'expedient i posa de manifest que l'obra s'ha executat conforme la
llicència urbanística que es va atorgar.

Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa
de data 17 de juny de 2019;

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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

Nom: AJF
Registre general: 1987 - 20/06/2019
Expedient: 2-33-16-103 A
Emplaçament: MONTSERRAT ROIG, 12
Obra realitzada: HABITATGE  UNIFAMILIAR  AILLAT  I  GARATGE  -  LLICENCIA  DE

PRIMERA OCUPACIO
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2. LLICÈNCIES D’ACTIVITAT  

OBERTURA ESTABLIMENTS. COMUNICACIÓ PRÈVIA. ASSABENTAT.  

Sol·licitant: MILLAN CALLARISA, MIQUEL
Registre General: 384 - 25/01/2019
Expedient: 2-37-19-1
Emplaçament: BARCELONA, 25, BAIXOS
Activitat: AGROBOTIGA
Classificació de 
l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

Antecedents:

1.  En  data  25/01/2019 va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
AGROBOTIGA al carrer BARCELONA, 25, BAIXOS, acompanyada de la documentació exigida per la
normativa vigent, per part del Sr. MILLAN CALLARISA, MIQUEL. 

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

3. Els tècnics municipals han informat favorablement.

4.  La Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la dita llicència per delegació de
l’Alcaldessa de data 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 25/01/2019 al Sr. MILLAN
CALLARISA, MIQUEL inicia l'activitat de AGROBOTIGA al carrer BARCELONA, 25, BAIXOS, salvat
el dret de propietat i sense perjudici de tercers, condicionada al compliment dels valors límit d'emissió
i les mesures preventives marcades en la documentació aportada i legislació pertinent.

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

OBERTURA ESTABLIMENTS. EPAR. COMUNICACIÓ. CANVI TITULAR  

Sol·licitant: HERMIDA, EXEQUIEL ABRAHAM
Anterior titular: CLOTET GALIA, TERESA
Registre general: 1091 - 01/04/2019
Expedient: 2-37-08-6 A
Emplaçament: VIDAL I BARRAQUER, 2, BAIXOS
Objecte: Canvi de titularitat

Antecedents.

1.  En  data  24/10/2008 la  Junta  de  Govern  Local  va  atorgar  la  llicència  per  exercir  l'activitat  de
RESTAURANT PIZZERIA, situada al carrer VIDAL I BARRAQUER, 2, BAIXOS.
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2. En data 17/02/2014 la Junta de Govern Local va atorgar la llicència per incloure una terrassa
vetllador  a l'activitat  de RESTAURANT PIZZERIA,  la  titular  del  qual  era  la  Sra.  CLOTET GALIA,
TERESA.

3. En data 01/04/2019, amb el RGE núm. 1091, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per
tal que el Sr. HERMIDA, EXEQUIEL ABRAHAM figuri com a nou titular.

Fonaments.

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,  que  la  classificava  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 (LSA), aquesta activitat es classifica com a Comunicació prèvia per
l’esmentada Llei. Aquesta activitat es troba sota els preceptes de la Llei 16/2015 LSA, però no afecta
els requisits que s’han de complir per a la realització d’aquesta activitat, que continuen regulats en el
nostre cas per la normativa sectorial d’espectacles.

2. 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, la qual deroga la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'Administració ambiental.

3. 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.

4.  D'acord amb la nova reglamentació,  aquesta activitat  de restaurant  amb un aforament  de  27
persones a l’establiment i 15 persones al vetllador, es troba classificat com una activitat de restauració
de caràcter ordinari en un establiment obert al públic fix i una classificació d'aforament baix; el règim
al qual pertany és el de comunicació prèvia.

5. D'acord amb l'article 130 del Decret 112/2010, els establiments oberts al públic estan subjectes a
un control inicial en el període de posada en marxa de les instal·lacions a l'inici de l'activitat, i a un
control periòdic. Aquest control periòdic s'ha d'efectuar cada 4 anys, des de la data d'atorgament de la
llicència o des de la darrera acta de control.

6.  Vista  la  sol·licitud  formulada  per  HERMIDA,  EXEQUIEL  ABRAHAM, per  procedir  al  canvi  de
titularitat de la llicència d'activitat de RESTAURANT PIZZERIA AMB TERRASSA VETLLADOR. Atès
que la sol·licitud gaudeix de tots els requisits per procedir al canvi de titularitat de conformitat amb
l'art. 86 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals.

7.  La Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la dita llicència per delegació de
l’Alcaldessa de data 17 de juny de 2019.

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.
HERMIDA, EXEQUIEL ABRAHAM.

2.  Informar  a  l'interessat  que  aquest  canvi  de titularitat  de  la  llicència  s'atorga  salvat  el  dret  de
propietat i sens perjudici de tercer. 
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3.  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'havia de realitzar
abans  del  14/02/2018.  Donat  que  aquesta  data  ja  ha  passat  i  no  s’ha  realitzat  cap  control  de
l’establiment, en el termini de 2 mesos des de l’acceptació del canvi de titularitat, s’haurà de
procedir a la realització del control esmentat.

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.

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  prèviament a  la  instal·lació  de  la  terrassa,  s'haurà  de procedir  a  la
sol·licitud  de  l'ocupació  de  la  via  pública  i  donar  compliment  a  l’Ordenança  reguladora  de
l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses. 

6. Notificar aquest acord al nou titular, el Sr.  HERMIDA, EXEQUIEL ABRAHAM i l'anterior titular, la
Sra. CLOTET GALIA, TERESA.

OBERTURA ESTABLIMENTS. EPAR. COMUNICACIÓ. CANVI TITULAR  

Sol·licitant: ANDRONACHE, MARIA
Anterior titular: FORNÓS VILLARRASO, ANTONIO FRCO.
Registre general: 1605 - 29/05/2018
Expedient: 2-37-13-30 C
Emplaçament: VIDAL I BARRAQUER, 31, BAIXOS
Activitat: BAR AMB TERRASSA
Objecte: Canvi de titularitat

Antecedents.

1. En data 24/03/2014 la Junta de Govern Local va atorgar la llicència d'obertura d'un establiment per
exercir l'activitat de  BAR AMB TERRASSA, situat al carrer  VIDAL I BARRAQUER, 31, BAIXOS, el
titular del qual era el Sr. FORNÓS VILLARRASO, ANTONIO FRCO.

2. En data 29/05/2018, amb el RGE núm. 1605, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per
tal que la Sra. ANDRONACHE, MARIA figuri com a nova titular.

Fonaments.

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,  que  la  classificava  com  a  llicència  municipal
d’establiments oberts al públic. Amb l’aprovació de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de
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l’activitat  administrativa  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs  locals  de  Catalunya  i
d’impuls de l’activitat econòmica (LSA), aquesta activitat es classifica com a Comunicació prèvia per
l’esmentada Llei. Aquesta activitat es troba sota els preceptes de la Llei 16/2015 LSA, però no afecta
els requisits que s’han de complir per a la realització d’aquesta activitat, que continuen regulats en el
nostre cas per la normativa sectorial d’espectacles.

2. 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, la qual deroga la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'Administració ambiental.

3. 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.

4. D'acord amb la nova reglamentació, aquesta activitat de bar amb un aforament de 43 persones, es
troba classificat com una activitat de restauració de caràcter ordinari en un establiment obert al públic
fix i una classificació d'aforament baix; el règim al qual pertany és el de comunicació prèvia.

5. D'acord amb l'article 130 del Decret 112/2010, els establiments oberts al públic estan subjectes a
un control inicial en el període de posada en marxa de les instal·lacions a l'inici de l'activitat, i a un
control periòdic. Aquest control periòdic s'ha d'efectuar cada 4 anys, des de la data d'atorgament de la
llicència o des de la darrera acta de control.

6. Vista la sol·licitud formulada per LA Sra. ANDRONACHE, MARIA, per procedir al canvi de titularitat
de la llicència d'activitat de BAR AMB TERRASSA. Atès que la sol·licitud gaudeix de tots els requisits
per procedir al canvi de titularitat de conformitat amb l'art. 86 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

7.  La Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la dita llicència per delegació de
l’Alcaldessa de data 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser el nou titular de la llicència la Sra.
ANDRONACHE, MARIA.

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.  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'havia d'aixecar
abans que finalitzi aquest termini, abans del 24/03/2018.

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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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  prèviament a  la  instal·lació  de  la  terrassa,  s'haurà  de procedir  a  la
sol·licitud  de  l'ocupació  de  la  via  pública  i  donar  compliment  a  l’Ordenança  reguladora  de
l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses. 

6.  Notificar  aquest  acord  al  nou  titular,  la  Sra.  ANDRONACHE,  MARIA i  l'anterior  titular,  el  Sr.
FORNÓS VILLARRASO, ANTONIO FRCO.

AUTORITZACIÓ SANITÀRIA. COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: MILLAN CALLARISA, MIQUEL
Registre General: 385 - 25/01/2019
Expedient: 2-47-19-1
Emplaçament: BARCELONA, 25, BAIXOS
Activitat: AGROBOTIGA

Antecedents:

1.  En data  25/01/2019 va  entrar  en aquest  Ajuntament  una declaració  responsable  d'establiment
alimentari en una activitat d’AGROBOTIGA situada al carrer BARCELONA, 25, BAIXOS, per part del
Sr. MILLAN CALLARISA, MIQUEL. 

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

3.  L'activitat  en  la  qual  es  desenvoluparà  aquesta  venda  de  productes  alimentaris,  disposa  de
l'autorització pertinent de l'Ajuntament d'Ulldecona per a la seva obertura, tal com consta a l'expedient
2-37-19-1.

4. La Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la dita autorització per delegació de
l’Alcaldessa de data 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 25/01/2019, s'atorga al Sr.
MILLAN  CALLARISA,  MIQUEL el  número  de  registre  sanitari  4315619020000003  en  l'activitat
d’AGROBOTIGA situada al carrer BARCELONA, 25, BAIXOS, d'acord amb el Reial Decret 191/2011,
de 18 de febrer, sobre el Registre Sanitari d'empreses alimentàries i aliments els Criteris registrals per
a establiments minoristes d'alimentació a Catalunya, aprovats pel Consell d'Administració de l'Agència
de Salut Pública de Catalunya, el 20 de febrer de 2012.

2. Entregar, juntament amb la notificació del present acte, el full normalitzat d'autorització sanitària de
l'Ajuntament d'Ulldecona i inscriure l'esmentada activitat al Registre municipal sanitari.
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3. RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER FRAGADIS, SL, CONTRA LA RESOLUCIÓ DE NO ACCEPTACIÓ  
DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA DE MODIFICACIÓ D’ACTIVITAT DE DEGUSTACIÓ DE PA,  BAR,  CAFETERIA I  
AUTOSERVEI, QUEDANT COM A SUPERMERCAT AMB APARCAMENT  

Antecedents de fet

1. En data 6 d’abril de 2006, la Junta de Govern Local va atorgar la llicència d’activitat de degustació
de pa, bar cafeteria i autoservei, a la raó social Fragadis SL, per a un local situat al carrer Guifré núm.
34 d’Ulldecona, classificada en l’annex III, epígraf 12.35b, 12,46 i 12.50 segons la Llei 3/98.

2. En data 25 de febrer de 2019 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació prèvia sol·licitant la
MODIFICACIO ACTIVITAT DE DEGUSTACIO DE PA, BAR CAFETERIA I AUTOSERVEI, QUEDANT
COM A SUPERMERCAT AMB APARCAMENT al carrer GUIFRE, 36, 38 - AV. RAMON SALOMON,
32, 32 B,per part de la raó social FRAGADIS, S.L., acompanyada de la documentació següent:

– Instància genèrica de petició
– Projecte tècnic de canvi no substancial
– Certificat tècnic finalització

3. En data 15 de març de 2019 es va procedir a fer la proposta de resolució de l’expedient, la qual va
ser notificada a l’interessat en data 21 de març de 2019, atorgant-li un termini de 15 dies hàbils per
formular  les  al·legacions  que  estimés oportunes.  Transcorregut  aquest  termini,  l’interessat  no  va
presentar cap al·legació a la proposta formulada.

4. En data 10 de maig de 2019, la Junta de Govern Local va acordar no acceptar la comunicació
prèvia de MODIFICACIO ACTIVITAT DE DEGUSTACIO DE PA, BAR CAFETERIA I AUTOSERVEI,
QUEDANT COM A SUPERMERCAT AMB APARCAMENT, que ha fet la raó social FRAGADIS, S.L.,
pels següents motius:

• No s’ha  classificat  adequadament  aquesta  activitat,  ja  que  està  inclosa  dintre  de  la  Llei
20/2009, en l’epígraf 12.46.

• No s'ha procedit d'acord amb les especificacions de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat
en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

• No s’ha obtingut la Primera Ocupació de les obres realitzades en l’establiment, per la manca
de compliment d’alguna de les condicions fixades a les dues llicències urbanístiques objecte
de la petició de les obres.

5. En data 17 de juny de 2019, la raó social Fragadis, SL, ha presentat recurs de reposició contra
aquest acord de la Junta de Govern de 10 de maig de 2019, de no acceptació de la comunicació
prèvia, presentant una  sèrie de documentació  i manifestant la voluntat de continuar amb el tràmit de
modificació de l’activitat de degustació, bar, cafereteria i autoservei, quedant com a supermercat amb
aparcament.

Fonaments:

1. La tramitació de l’activitat, tal com es va dir en l’acord de la Junta de Govern de 10 de maig de
2019,  no  és  la  correcta  perquè  continua  mancant  la  llicència  de  primera  ocupació  de  les  obres
realitzades en l’establiment.

2. La Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i  edificis, estableix en els articles 20 i 21, que s’ha d’establir un control
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preventiu previ a la comunicació de l’activitat, actuant d’acord amb l’article 22.bis. Aquest control previ
no s’ha realitzat abans de fer la comunicació de l’activitat a l’Ajuntament.

3.  La  Junta  de  Govern  Local  és  competent  per  a  la  resolució  d’aquest  recurs  per  delegació  de
l’Alcaldessa de data 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Desestimar el recurs de reposició presentat per la raó social FRAGADIS, SL,  contra l’acord de la
Junta de Govern de 10 de maig de 2019, de no acceptació de la comunicació prèvia, atès que la
tramitació de l’activitat, tal com es va dir en l’acord de la Junta de Govern de 10 de maig de 2019, no
és la correcta perquè continua mancant la llicència de primera ocupació de les obres realitzades en
l’establiment i  no s’ha realitzat  el control previ  de la Llei  3/2010, de 18 de febrer,  de prevenció i
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

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 17 de juny de 2019.

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: NEDGIA CATALUNYA, SA
Registre general: 1301 - 16/04/2019
Expedient: 2-43-19-17
Emplaçament: O'CALLAGHAN, 1
Superfície ocupada: 2,54 m2

Motiu de l'ocupació: OBERTURA  DE  RASA  PER  REALITZACIO  D'ESCOMESA  PER
CONNEXIO DE GAS NATURAL - REF. GDE12319040002

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.
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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  

Vista la sol·licitud de concessió funerària formulada pel peticionari.

Atès que l'Ajuntament és competent per a la prestació del servei públic de cementiri (segons el que
disposa l'art. 25.2 j de la llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant
LRBRL),  i  l'art.  63.2  j  de la Llei  8/87,  de 15 d'abril,  municipal  i  de règim local  de Catalunya (en
endavant LMRLC), el qual té la naturalesa de necessari (segons l'art. 26.1 LRBRL).

Atès que el  bé té naturalesa demanial  (art.  79.3 LRBRL i  185.1 LMRLC) i  l'ús que es pretén té
caràcter de privatiu (art. 202.4 LMRLC) el títol que legitima l'ús és la concessió administrativa i la seva
transmissió se subjecta a autorització.

Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa
de data 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar la concessió sobre drets funeraris consistent en l'ocupació privativa de nínxol del cementiri
municipal que es detalla a continuació:

Titular: JFV
Expedient: 1-13-19-1 (7)
Nínxol: 385-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.
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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.

TRANSMISSIÓ DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS  

Vista la sol·licitud de transmissió de concessió funerària formulada pel peticionari.

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 17 de juny de 2019,

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar la transmissió de la concessió funerària que es detalla a continuació per a la seva utilització
inherent a l'afectació del bé:

Nou titular: JFP
Expedient: 1-13-19-2 (21)
Anterior Titular: VPS
Nínxol: 388-C; Ulldecona

Nou titular: JFP
Expedient: 1-13-19-2 (22)
Anterior Titular: VPS
Nínxol: 399-B; Ulldecona

Nou titular: CES
Expedient: 1-13-19-2 (23)
Anterior Titular: CSN
Nínxol: 664-B; Ulldecona

Nou titular: CES
Expedient: 1-13-19-2 (24)
Anterior Titular: CSN
Nínxol: 665-B; Ulldecona

Nou titular: CES
Expedient: 1-13-19-2 (25)
Anterior Titular: CSN
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Nínxol: 666-B; Ulldecona

Nou titular: ESV
Expedient: 1-13-19-2 (26)
Anterior Titular: NVC
Nínxol: 338-A; Ulldecona

Nou titular: FSV
Expedient: 1-13-19-2 (27)
Anterior Titular: NVC
Nínxol: 124-B; Ulldecona

2. Aquesta autorització administrativa s'ha d'entendre atorgada pel termini que resta al venciment de
la concessió.

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

4. 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.

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.

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 17 de juny de 2019.

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: Comunitat de Propietaris Guifré 2
Emplaçament: Murada de Dalt, 34
Expedient: 1-13-19-5 (6)
Metres lineals: 5
Observacions: Autorització per pintar el contragual del davant del gual

Sol·licitant: MLPG
Emplaçament: c/ Carles Valmaña, 12
Expedient: 1-13-19-5 (7)
Metres lineals: 3
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Sol·licitant: AVC
Emplaçament: c/ Calvari, 31
Expedient: 1-13-19-5 (8)
Metres lineals: 4

Sol·licitant: Abuc i Promocions, SL
Emplaçament: c/ Vicent Aubà, 3
Expedient: 1-13-19-5 (9)
Metres lineals: 3

Sol·licitant: MICT
Emplaçament: c/ O'Callaghan, 1
Expedient: 1-13-19-5 (10)
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.

RENÚNCIA A LA LLICÈNCIA  

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

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 17 de juny de 2019.

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:

Pàg. 17/19 Expedient: 1-3-19-6
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Sol·licitant: Menjar i Cultura, SL
Emplaçament: c/ Migdia, 26
Número Placa: 39
Registre Entrada: 1855 - 10/06/2019

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

Sol·licitant: JMCV
Emplaçament: c/ Montemolin, 12 B

En data 27 de juny de 2019, amb registre general d'entrada número 2046, s'ha sol·licitat canvi de
titularitat de la llicència de gual amb número 609, corresponent al c/ Montemolin, 12 B, per tal que el
Sr. JMCV figuri com a nou titular.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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

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

3. Comunicar aquest acord al Sr. JMCV, com a nou titular.

7. LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. PARADA INTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL. RENÚNCIA  

Vista la sol·licitud de renúncia a la llicència d'ocupació temporal presentada pel sol·licitant.

Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa
de 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Acceptar la renúncia a la llicència d'ocupació temporal, parada interior al mercat municipal, que es
detalla a continuació:

Sol·licitant: Gregoria Ramon Nocete
Emplaçament: Felip II 9
Expedient: 1-13-19-11 (2)

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

Expedient: 1-3-19-6 Pàg. 18/19
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La Presidenta, La secretària,

Pàg. 19/19 Expedient: 1-3-19-6
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