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

EL DIA 4 D’OCTUBRE 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 quatre d’octubre 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
extraordinària corresponent al dia d'avui, i que ha estat convocada amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.

2. Llicències urbanístiques.

3. Llicències d'activitats.

4. Llicències d’ocupació de la via pública. 

5. Concessions funeràries.

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

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  12  de  juliol  de  2019,  per  unanimitat  dels
membres consistorials presents.
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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 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: VOSTRES VIVERS, SL
Registre general: 2063 - 28/06/2019
Expedient: 2-33-18-54 A
Emplaçament: POL. 6+1, PARC. 127, 143, 815, 816
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO DE CANONADA SOTERRADA DE REG DE 110 CM DE 

DIAMETRE DES DE LA PARCEL·LA 127 FINS A LA PARCEL·LA 815 I 816 
DEL POLÍGON 61 PEL CAMI DEL LLIGALLO DEL TORN

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

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

• Caldrà dipositar una fiança per la restitució del camí de 2.031,50 €.
• Caldrà  compactar  convenientment  la  rasa,  en  tongades  de  30

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

• Els terrenys  afectats  per  les obres hauran de restituir-se al  seu estat
original un cop acabades les obres, reconstituint-ne els paviments.

• Als trams que es reomplen amb formigó, caldrà deixar els 10 centímetres
superiors amb el mateix acabat que el camí sobre el qual s’actua.

• No s’autoritza  la  col·locació  de  cap  tipus  d’infraestructura  permanent,
suports metàl·lics, registres, relacionats amb la instal·lació sobre el sòl
del camí ramader.

Nom: ASA
Registre general: 1786 - 31/05/2019
Expedient: 2-33-19-46
Emplaçament: PASSEIG RIU SENIA, 10 - URB. MOLI DE L'OM - EL CASTELL
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
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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: INPORBA, SL
Registre general: 2013 - 25/06/2019
Expedient: 2-33-19-49
Emplaçament: POL. 80, PARC. 154 - POL. 79, PARC. 45
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO  DE  DUES  CASETES  PREFABRICADES  PER  A  DOS

GRUPS ELECTROGENS

Nom: TGS
Registre general: 3446 - 26/07/2019
Expedient: 2-33-19-50
Emplaçament: POL. 31, PARC. 42
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE MUR DE CONTENCIO D'AIGUA A LA FINCA
Observacions: Condicionada a què cal assegurar que el mur tingui una alçada no superior

als 80 centímetres (igual que el que es condiciona per a les tanques de
finca), i  caldrà separar aquest element un mínim d’1 metre respecte a la
vora del camí. 

Nom: RNM
Registre general: 2450 - 26/07/2019
Expedient: 2-33-19-51
Emplaçament: PURISSIMA, 8 (MAJOR, 118)
Obra a realitzar: AMPLIACIO DE FORJAT EN LOCAL 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
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: 2547 - 09/08/2019
Expedient: 2-33-19-53
Emplaçament: MAJOR, 118 (OBRA PER PURISSIMA)
Obra a realitzar: REALITZACIO D'ESCOMESA PER CONNEXIO DE GAS NATURAL - REF.

GDN12619080001
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,
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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: JORDI CASTELL PLA SL
Registre general: 2715 - 05/09/2019
Expedient: 2-33-19-56
Emplaçament: SANT JOSEP, 6-8 - ELS VALENTINS
Obra a realitzar: OBRES DE REACONDICIONAMENT A LA FABRICA

Nom: CONSULTING FORCADELL, SL
Registre general: 2729 - 09/09/2019
Expedient: 2-33-19-57
Emplaçament: POL. 36, PARC. 155
Obra a realitzar: LEGALITZACIO DE RESTAURACIO DE BASSA DE REG I CONSTRUCCIO

DE CASETA D'IMPULSIO
Observacions: Condicionada a:

• La caseta  ha  de  tenir  la  façana lluïda,  no  admetent-se  l’acabat  amb
fàbrica de bloc o totxana vista.

• La coberta haurà de ser amb materials no reflectants.
• Els  talussos  perimetrals  de  la  bassa  han  de  guardar  una  relació  no

superior a 2:3 alçada/planta. Caldrà comprovar aquesta inclinació dels
talussos respecte als plànols aportats del terraplè perimetral de la bassa.

Nom: DJAH
Registre general: 2890 - 23/09/2019
Expedient: 2-33-19-60
Emplaçament: JACINT VERDAGUER, 15
Obra a realitzar: ADEQUACIO  DE  LOCAL  EXISTENT  PER  INSTAL·LAR  ACTIVITAT

D'ACADEMIA D'ARTS ESCENIQUES

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.
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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.

CONVALIDACIÓ DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA ATORGADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A HB, EN DATA 23  
DE DESEMBRE DE 2013,  PER LA LEGALITZACIÓ DE CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM PER A ÚS AGRÍCOLA,  AL  
POLÍGON 62, PARCEL·LA 45 DEL MUNICIPI D’ULLDECONA (EXPEDIENT 2-33-13-40)  

Nom: HB
Registre general: 1934 - 14/06/2019
Expedient: 2-33-13-40 A
Emplaçament: POL. 62, PARC. 45
Obra a realitzar: LEGALITZACIO DE MAGATZEM PER A US AGRICOLA

1. En data 30 de maig de 2013, el Sr. HB, va sol·licitar una llicència urbanística per la legalització de
la  construcció  d’un  magatzem per  a  ús  agrícola  al  polígon  62,  parcel·la  45  del  terme municipal
d’Ulldecona.

2.  En data 23 de desembre de 2013,  la  Junta de Govern  local  va atorgar  l’esmentada llicència,
condicionada al compliment dels següents requisits:

– Adequar les dimensions del magatzem a les necessitats reals de la finca amb la qual
cosa s'ha de justificar degudament els quasi 60 m2 que suposa el magatzem projectat.

– Adequar la porta d'accés a les dimensions reals d'un magatzem agrícola per a la guarda
de maquinària agrícola amb la qual cosa no queda justificada aquesta doble obertura.

– Evitar  la  implantació  de  qualsevol  obertura  lateral  (finestres).  En  cas  de  necessitat
d'il·luminació i ventilació natural cobrir aquestes amb altres sistemes constructius com ara
claraboies a la coberta i entrades d'aire sense finestra.

– No s'admet cap tipus de compartimentació i accés interior a l'edificació preexistent.
– No s'admeten obertures laterals (finestres).
– Caldrà agrupar en escriptura pública les finques del polígon 62, parcel·les 40, 45 i 46 per

tal  de  donar  compliment  al  requisit  de  finca  mínima  edificable  que  exigeix  l'article
15.11.1.8 de  les Normes Subsidiàries de Planejament Urbà d'Ulldecona.

La construcció no podrà derivar  en habitatge, quedant restringit  el  seu ús únicament a l’agrícola,
objecte d’aquesta llicència.

3.  La  Generalitat  de  Catalunya  va  interposar  un  recurs  contenciós  administratiu,  amb  número
47/2016, contra l’Ajuntament d’Ulldecona, en relació a l’esmentada llicència municipal atorgada per la
Junta de Govern en data 23 de desembre de 2013, i contra la resolució de l’Alcaldessa de data 19-11-
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2015, en la qual es desestimava la sol·licitud formulada pel Director general d’Ordenació del Territori i
Urbanisme de la  Generalitat  de Catalunya,  per iniciar  un procediment de declaració  de lesivitat  i
declarar l’anul·labilitat de la llicència urbanística atorgada.

4.  En  data  23  d’agost  de  2017,  el  Jutjat  contenciós  administratiu  2  de  Tarragona,  va  dictar  la
sentència 172/2017, estimant parcialment el recurs presentat per la Generalitat.
I  la Generalitat,  disconforme amb la sentència judicial,  va presentar recurs d’apel·lació al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.

5. En data 28 de març de 2019, s’ha dictat la sentència 271, del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya amb el següent FALLO:

« ESTIMAR el present recurs d’apel·lació número 313/2017, promogut pel DEPARTAMENT
DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, amb l’oposició
de l’IL.LM. AJUNTAMENT D’ULLDECONA i, conseqüentment, REVOCAR i deixar sense cap
efecte  la  Sentència  núm.  172,  de  23  d’agost  de  2017,  dictada  pel  Jutjat  Contenciós
Administratiu núm. 2 de Tarragona en el sí del recurs contenciós administratiu ordinari núm.
47/2016 i, en el seu lloc, ESTIMAR l’expressat recurs i:

1:  ANUL·LAR  els  actes  administratius  impugnats  (Resolució  dictada  per  l’Alcaldessa
d’Ulldecona  en  data  19  de  novembre  de  2015  i  llicència  d’obres  de  magatzem  agrícola
concedida al Sr. HB en data 23 de desembre de 2013).

2: ORDENAR l’enderrocament de la construcció afectada, en els termes expressats a través
del fonament jurídic quart, els quals es donen per reproduïts.

Sense imposició de costes.»

6. El Fonament de Dret TERCER  de l’esmentada sentència concreta que:

«...En qualsevol cas, la demolició s’haurà d’haver fet efectiva en un termini màxim de tres
mesos comptadors des de la fermesa d’aquesta Sentència.

Si  abans  de  consumar-se  l’anterior  termini  es  promou  la  legalització  del  magatzem
mitjançant una nova llicència o mitjançant la convalidació de la llicència atorgada l’any
2013,  el  DTS haurà de ser  tingut  per part  interessada i  els  requisits  sine qua non per  a
l’obtenció del títol habilitant hauran d’estar referits a la data de legalització (i, entre d’altres
coses, hauran d’acreditar la vinculació del magatzem a una explotació agrària de caràcter
professional en el sentit propi de l’expressió).»

7. El Sr. HB, en data 14 de juny de 2019, va presentar al registre general de l’Ajuntament d’Ulldecona,
assentament  1934,  sol·licitud  d’obtenció  d’una  nova  llicència  o  convalidació  de  l’existent,
acompanyant la següent documentació:

- Projecte de legalització de magatzem agrícola signat per l’enginyer industrial Farnces Aguilà
Llobet.
-  Informe  de  les  necessitats  per  tenir  el  magatzem  agrícola  signat  per  l’enginyer  tècnic
agrícola, Miquel Betoret Gil.
-  Documentació  justificativa  de  l’ús  agrícola  del  magatzem  signada  per  l’enginyer  tècnic
agrícola, Miquel Betoret Gil.

8. S’ha incorporat a l’expedient administratiu la documentació de la qual ja disposava l’Ajuntament,
concretament:

Expedient: 1-3-19-7 Pàg. 6/23



Junta Govern Local
any 2019

- Nota simple del registre de la Propietat d’Amposta que l’Ajuntament va obtenir, on consta que està
inscrita l’agrupació de les finques i que la seva superfície és superior a 50.000 m2, per tant queda
acreditat el requisit de finca mínima.
-  Acords  de  l’Ajuntament  de  9-08-2013  i  de  15-04-2013  conforme  l’Ajuntament  es  donava  per
assabentat de la col·locació de ruscos d’abelles.

9. Consten en l’expedient l’informe de l’arquitecte municipal, de data 1 de juliol de 2019, i l’informe
jurídic de la secretària municipal, de data 24 de juliol de 2019, favorables a la convalidació de la
llicència urbanística.

10.  En  data  31/07/2019  es  va  notificat  la  proposta  de  resolució  al  Depàrtament  de  Territori  i
Sostenibilitat  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  i  en  data  6/08/2019 es  va  notificar  la  proposta  de
resolució  a  l’interessat.  En data 9/09/2019 s’ha  certificat  que no s’ha  produït  cap al·legació  a  la
proposta de resolució per part del interessats notificats

11.  Atès  que  la  Junta  de  Govern  Local  és  competent  per  a  l'atorgament/convalidació  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. Convalidar la llicència municipal atorgada per la Junta de Govern Local al al Sr. HB, en data 23 de
desembre de 2013, per LEGALITZACIO DE MAGATZEM PER A US AGRICOLA, situada al POL. 62,
PARC.  45  del  terme  municipal  d’Ulldecona,   d'acord  amb  les  determinacions  que  conté  la
documentació presentada, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. Advertir a l’interessat
que  la construcció no podrà derivar en habitatge, quedant restringit el seu ús únicament a
l’agrícola, objecte d’aquesta llicència.

2.  Notificar  aquesta  proposta  de  resolució  provisional  als  interessats,  considerant  també  com  a
interessat el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (d’acord amb la
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 271, de data 28 de març de 2019
perquè, en el termini de 15 dies, formulin les al·legacions que considerin oportunes.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. RENÚNCIA  

Nom: ACB
Registre general: 2675 - 29/08/2019
Expedient: 2-33-17-88 A
Emplaçament: POL. 5, PARC. 225, 245
Obra a realitzar: RENUNCIA LLICENCIA CONSTRUCCIO DE TANCA PERIMETRAL DE

190 M I 60 M

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.

Consta a  l’expedient  l’informe de data  6/09/2019 emès pel  Guarda  de Camp i  l’informe de data
16/09/2019 emès per l’Arquitecte municipal.

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.
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La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

No acceptar la renúncia a la llicència urbanística dalt referenciada, atès que les obres que es van
sol·licitar en data 1/12/2017 i atorgades per la Junta de Govern Local de data 15/12/2017, han estat
executades.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. DENEGACIÓ  

Nom: MARBRES CASTELL, S.A.
Registre general: 1676 - 16/05/2019
Expedient: 2-33-19-42
Emplaçament: POL. 53, PARC. 70
Obra a realitzar: AMPLIACIO DE LA NAU EXISTENT EN UN COBERT DE 520 M2 PER 

AL TALL I MANIPULACIO DE PEDRA NATURAL

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 15 de juliol de 2019 i l'informe jurídic de  de de 2019 que
declaren que no s’ha aportat  la  documentació  mínima necessària  per  poder  informar  la  llicència
sol·licitada, tot i que aquesta s’ha requerit.

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  MARBRES CASTELL,  S.A. la  llicència  sol·licitada  per  executar  obres  consistents  en
l’AMPLIACIÓ DE LA NAU EXISTENT EN UN COBERT DE 520 M2 PER AL TALL I MANIPULACIÓ
DE PEDRA NATURAL, conforme al projecte presentat, atès que no s’aporta la documentació mínima
per poder valorar correctament les obres sol·licitades.

RÈGIM DE COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ  

Vistes les comunicacions de primera ocupació formulades pels diferents peticionaris.

Atès els  informes tècnics que obren en els  expedients  i  posen de manifest  que les obres s'han
executat conforme les llicències urbanístiques que es van 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.  Acceptar  les  comunicacions  de  primera  ocupació  que  es  detallen  a  continuació  per  als  usos
previstos en les llicències urbanístiques que es van atorgar:

Nom: ALGICOCINA, S.L.
Registre general: 2626 - 20/08/2019
Expedient: 2-33-18-11 B
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Emplaçament: CAMI SEQUIA DE LA FOIA, PI-5-7 - POL. IND. VALLDEPINS
Obra realitzada: AMPLIACIO DE NAU INDUSTRIAL. LLICENCIA DE PRIMERA 

OCUPACIO

Nom: GESDIP, SA
Registre general: 1858 - 22/06/2018
Expedient: 2-33-17-85 A
Emplaçament: MAJOR 212 (CAMI ROJA)
Obra realitzada: CONSTRUCCIO EDIFICI COMERCIAL - PRIMERA OCUPACIO

3. LLICÈNCIES D’ACTIVITAT  

COMUNICACIÓ TINENÇA ANIMALS  

Sol·licitant: BIOSCA SANCHEZ, PEDRO LUIS
Registre General: 2722 - 06/09/2019
Expedient: 2-37-19-11
Emplaçament: POL. 40, PARC. 42
Objecte: INSTAL·LACIO DE 4 ARNES D'ABELLES

Antecedents:

1. En data  06/09/2019 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació de  INSTAL·LACIO DE 4
ARNES D'ABELLES al  POL. 40, PARC. 42, per part del Sr. BIOSCA SANCHEZ, PEDRO LUIS. 

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 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 06/09/2019 el Sr. BIOSCA
SANCHEZ, PEDRO LUIS comunica la INSTAL·LACIO DE 4 ARNES D'ABELLES al POL. 40, PARC.
42, 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.

LPCAA. RÈGIM LLICÈNCIA. CANVI TITULAR.  

Sol·licitant: IOAN BOLOS, NICOLAE
Anterior titular: JURCA, NICOLAE DANUT
Registre general: 2428 – 23/07/2019
Expedient: 2-37-07-33 D
Emplaçament: POL. 35, PARC. 230
Activitat: EXPOTACIO AGRICOLA DE 10.000 POLLASTRES D'ENGREIX
Classificació
LL3/98: ANNEX II.1 – LLICÈNCIA  AMBIENTAL

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

Antecedents.

1. En data 26/06/2009 la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Ulldecona va atorgar llicència d'activitat
per exercir una activitat d'EXPOTACIO AGRICOLA DE 10.000 POLLASTRES D'ENGREIX  al  POL.
35, PARC. 230 d'Ulldecona, sent el seu titular JURCA, NICOLAE DANUT. 

2. En data 23/07/2019, amb el RGE núm. 2428, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per
tal que. IOAN BOLOS, NICOLAE figuri com a nou titular, havent-hi el consentiment del titular actual.

Fonaments.

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

2. Vista la sol·licitud formulada per IOAN BOLOS, NICOLAE, per procedir al canvi de titularitat de la
llicència d'activitat d'EXPOTACIO AGRICOLA DE 10.000 POLLASTRES D'ENGREIX . Atès que la
sol·licitud gaudeix de tots els requisits per procedir al canvi de titularitat de conformitat amb l'art. 86
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals,

3.  La Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la dita llicència per delegació de
l’alcaldessa de data 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  IOAN
BOLOS, NICOLAE

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. Segons l'acord de la Junta de Govern de data 26/06/2010, aquesta activitat estava condicionada a:

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

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

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

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

Gestió de les dejeccions ramaderes
 La neteja de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d'aigua utilitzada

i la freqüència permetin reduir la quantitat d'aigües brutes generades.
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 Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l'activitat, les aigües de
neteja  de  les  edificacions,  i  les  aigües  residuals  sanitàries,  s'hauran de  gestionar
juntament amb les dejeccions ramaderes.

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

 La capacitat de bestiar per la qual s’atorga la llicència ambiental i la capacitat que consta
al Llibre d’Explotació Ramadera (LER) no coincideixen, el titular de l’explotació ramadera
haurà de presentar a l’oficina comarcal corresponent la llicència ambiental, en el termini
de 15 dies des de la data de recepció  de la mateixa,  per tal  d’adequar el  LER a la
capacitat de bestiar que figura a la llicència ambiental.

 En cas de què el titular del Pla rebi alguna notificació per part d’aquesta CA referent a la
gestió descrita al Pla de gestió, aquest haurà de trametre còpia d’aquesta notificació a
l’ARC i al DAR per tal d’avaluar si la proposta de gestió segueix essent correcta.

 L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes en zona no vulnerable es farà respectant
al màxim les recomanacions del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el
nitrogen (Ordre de 22 d’octubre de 1998, DOGC núm. 2761, de 9 de novembre de 1998).

 L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes en zona no vulnerable no s’efectuarà en
els següents casos:
- A menys de 50 m d’una captació d’aigua destinada al consum humà.
- En parcel·les amb més d’un 15% de pendent local.
- En  situacions  climatològiques  adverses;  en  cas  de  precipitacions  o  risc  de
precipitacions, en situacions de gelada i si el terreny està entollat o cobert de neu.
- Distàncies mínimes a respectar sense aplicació de dejeccions ramaderes.

 Cursos  d’aigua  naturals  i  grans  masses  d’aigua  definits  en  la  cartografia
1:250.000, versió 3 (any 1998) de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC):
o Pendent general  10%: 

 Injectats o aplicats arran de terra: 15 m
 Aplicats d’altres maneres: 35 m

o Pendent general > 10%:
 Injectats o aplicats arran de terra: 25 m
 Aplicats d’altres maneres: 50 m

 Altres cursos d’aigua naturals:
o Pendent general  10%:

 Injectats o aplicats arran de terra: 5 m *
 Aplicats d’altres maneres: 10 m *

o Pendent general > 10%:
 Injectats o aplicats arran de terra: 10 m *
 Aplicats d’altres maneres: 25 m *

* Si hi ha presència de banda de vegetació arbustiva o arbòria contínua les distàncies
anteriors es redueixen en un 50 %.
 Cursos d’aigua artificials (canals, séquies, desaigües, etc): 

 Injectats o aplicats arran de terra: 1 m
 Aplicats d’altres maneres: 2 m

En tots els casos la distància es mesurarà des de la vora de la llera del curs d’aigua.
- Aquestes distàncies no es tindran en compte si l’aplicació de dejeccions ramaderes

es fa manualment (horts familiars, etc).
 El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per a

la  correcta  gestió  de  les  dejeccions  ramaderes,  especialment  davant  situacions
imprevistes o excepcionals.

 En cas de produir-se canvis  en la gestió de les dejeccions, caldrà atenir-se al  que es
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disposa als apartats 5, 6 i 7 de l’article 4 del Decret 220/2001, d’1 d’agost, modificat pel
Decret 50/2005, de 29 de març.

 El titular de l’explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de les
dejeccions ramaderes,  que es  pot  obtenir  a  les  Oficines Comarcals  del  Departament
d’Agricultura,  Ramaderia  i  Pesca  o  bé  a  la  pàgina  web:
http://www.gencat.net/darp/c/ramader/dejecram/dejec07.htm.

Bioseguretat
L’explotació  haurà de complir  amb les mesures de bioseguretat  necessàries per  evitar  la
difusió de malalties.

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

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

possible.
 En el cas d’existència de fossa de cadàvers fora d’ús, , la gestió dels animals morts no es

podrà  efectuar  mitjançant  aquesta,  d’acord  amb  el  Reglament  1774/2002  en  el  qual
s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats al
consum humà.

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

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

4. Informar l’interessat que atenent a la seva classificació a l’annex II.1 del Decret 136/1999, de 18 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament, de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de
la intervenció integral de l’administració ambiental, l’establiment haurà de:

- Control específic: En el termini de 6 mesos des de la data de concessió de la llicència per
verificar que s'han dut a terme les mesures correctores proposades en el programa de
correcció presentat i les addicionals fixades en l’apartat 1.1 de l’annex I d’aquest informe i
que es detallen a continuació:
- La capacitat de bestiar per la qual s’atorga la llicència ambiental i la capacitat que

consta  al  Llibre  d’Explotació  Ramadera  (LER)  no  coincideixen,  el  titular  de
l’explotació ramadera haurà de presentar a l’oficina comarcal corresponent la llicència
ambiental, en el termini de 15 dies des de la data de recepció de la mateixa, per tal
d’adequar el LER a la capacitat de bestiar que figura a la llicència ambiental.

- En cas de què el titular del Pla hagi rebut alguna notificació per part de la CA referent
a la gestió descrita  al  Pla  de gestió,  aquest  ha de trametre  una còpia  d’aquesta
notificació a l’ARC i al DAR per tal d’avaluar si la proposta de gestió segueix essent
correcta

- El titular haurà d'acreditar que forma part de la comunitat que explota el pou, que
aquesta estigui reconeguda per l'organisme de conca i que disposin del corresponent
títol de concessió o, en el seu defecte, la sol·licitud de concessió realitzada per la
comunitat d'usuaris davant l'organisme de conca.
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- No s’utilitzen residus de sansa com a combustible o bé que s’han donat d’alta com a
gestors de residus autoritzats.

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

La disponibilitat  i  vigència  del  contracte o pòlissa d’assegurança per  la recollida i
tractament dels animals morts.
En el cas d’existència de fossa de cadàvers, que estigui fora d’ús.
Que les  condicions  i  mesures  de  prevenció  de  les  zones d’emmagatzematge  de
residus agroquímics i d'animals morts, són les previstes i es troben en bon estat d'ús.
El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge de residus.
El correcte estat de manteniment i funcionament del sistema d’emmagatzematge de
les dejeccions i si escau, del sistema de tractament de les dejeccions.
El llibre de gestió de les dejeccions ramaderes degudament emplenat.
El  que  li  sigui  d’aplicació  segons  la  normativa  vigent  referent  a  aspectes
mediambientals en el moment d’aquest control.

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

5. Informar al titular que l'activitat d'EXPLOTACIÓ RAMADERA 10.000 POLLASTRES D'ENGREIX,
que d'acord amb la Circular de 17 de març de 2014 sobre la interpretació del règim aplicable de
controls periòdics d'acord amb les diverses modificacions de la Llei 20/2009, previstes a la Llei 9/2011
i  la  Llei  5/2012,  una  activitat  classificada  com Annex  III  queda  sotmesa  al  règim  d'autocontrols
periòdics que estableix l'article 73 de la Llei 20/2009, si disposa de l'acta de control inicial i darrer
control  periòdic  amb resultat  favorable.  En data 16/09/2013 es va  aportar  un control  periòdic  de
l'activitat amb el resultat favorable. En data 10/12/2013 es va comunicar al titular de la llicència
que  aquesta  activitat  quedava  sotmesa  als  autocontrols  estipulats  per  l'art.  73  de  la  Llei
20/2009.

6.  Comunicar  aquest  acord a  IOAN BOLOS, NICOLAE com a nou titular  i  a JURCA, NICOLAE
DANUT com anterior titular.

OBERTURA ESTABLIMENTS. EPAR. COMUNICACIÓ. CANVI TITULAR  

Sol·licitant: BAR MONTEMOLINS 22, SL
Anterior titular: MARINÉ FORCADELL, XAVIER
Registre general: 2047 - 27/06/2019
Expedient: 2-37-15-6 A
Emplaçament: GUIFRE, 32 - BAIXOS
Objecte: Canvi de titularitat
Aforament total activitat: 45 PERSONES
Aforament terrassa: SENSE VALORACIÓ PER SER DESCOBERTA
Superfície màx. Terrassa:11,70 m² (6,50m x 1,80 m)
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Antecedents.

1. En data 13/11/2015 la Junta de Govern Local va atorgar la llicència per exercir l’activitat de BAR
MUSICAL, situat al carrer GUIFRE, 32 - BAIXOS, el titular del qual era el Sr. MARINÉ FORCADELL,
XAVIER, condicionada al compliment de la mesura preventiva següent: D'acord amb l'informe del
Departament de Salut Pública de Catalunya, caldrà que el local disposi d'aigua calenta a la zona de
servei de la barra.

2. En data 27/06/2019, amb el RGE núm. 2047, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per
tal que la raó social BAR MONTEMOLINS 22, SL 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 bar amb un aforament de 45 persones, es
troba classificat com una activitat recreativa musical 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 BAR MONTEMOLINS 22, SL, per procedir al canvi de titularitat de
la  llicència  d'activitat  de  BAR MUSICAL AMB TERRASSA DESCOBERTA.  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 raó social
BAR MONTEMOLINS 22, SL.
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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.  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, abans del 13/11/2019.

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, la raó social BAR MONTEMOLINS 22, SL i l'anterior titular, el
Sr. MARINÉ FORCADELL, XAVIER.

LPCAA. RÈGIM COMUNICACIÓ. DENEGACIÓ.  

Sol·licitant: MARBRES CASTELL, S.A. 
Registre General: 2277 - 16/07/2019
Expedient: 2-37-19-10
Emplaçament: POL. 53, PARC. 70
Activitat: TALL DE PEDRA NATURAL
Classificació de l’activitat:ANNEX III – COMUNICACIÓ

Grup:4. INDÚSTRIES MINERALS I DE LA CONSTRUCCIÓ
Subgrup: 16. INSTAL·LACIONS DE TALL, SERRADURA I POLIMENT
PER MITJANS MECÀNICS DE ROQUES I PEDRES NATURALS AMB
UNA CAPACITAT DE PRODUCCIÓ < 50 TONES/DIA

Antecedents:

1. En data 16/07/2019 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació d'inici de l'activitat de TALL
DE PEDRA NATURAL al  POL. 53, PARC. 70,per part de la Raó social  MARBRES CASTELL, S.A.,
acompanyada d’un projecte tècnic d'activat.

Fonaments:

1. L’activitat queda sotmesa al règim de comunicació i s’ha de procedir segons el Títol IV de la Llei
20/2009. Aquest títol IV és el que regula en l’article 52 que per a l’exercici d’una activitat compresa en
l’annex  III,  la  comunicació  s’ha  de  formalitzar  un  cop  acabades  les  obres  i  les  instal·lacions
necessàries,  les  quals  han  d’estar  emparades  per  la  corresponent  llicència  urbanística,  si  és
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preceptiva, i demés llicències sectorials que pugui requerir.

2. D’acord amb l’article 52.3 de Llei 20/2009, la comunicació ha d’anar acompanyada de la següent
documentació:

a) La descripció de l’activitat mitjançant un projecte bàsic amb memòria ambiental, excepte en
els casos en què per reglament es determini que només cal una memòria ambiental.
b) La certificació lliurada pel personal tècnic competent que, si escau, ha d’ésser el director o
la directora de l’execució del projecte que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen
a l’estudi ambiental i al projecte o a la documentació tècnica presentats i que es compleixen
tots els requisits ambientals. 
c) Qualsevol altra documentació determinada per la llei 20/2009, que li correspongui d'acord
amb  la  tipologia  de  l'activitat  sol·licitada,  que  segons  l'article  67  (especificacions  de  les
explotacions ramaderes) especifica que cal aportar un Pla de Dejeccions Ramaderes, el qual
ha d'haver estat informat favorablement pel departament competent en matèria d'agricultura i
ramaderia.

3.  L’article  69.4  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
Administracions Públiques, estableix que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en
qualsevol data, manifestació o document que s’acompanyi o incorpori a una comunicació prèvia o la
no presentació davant l’Administració competent de la comunicació, determinarà la impossibilitat de
continuar amb l’exercici del dret o l’activitat afectada des del moment en què es tingui constància
d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què hi hagués
lloc.
4. Obren en l'expedient els informes tècnic i jurídic.

5. En data 23/07/2019 es va realitzar la proposta de resolució, la qual va ser notificada a l’interessat
en  data  02/08/2019.  Ha  transcorregut  el  termini  atorgat  de  quinze  dies  hàbils  per  presentar
al·legacions per part de l’interessat, 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 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. No acceptar la comunicació d'inici d'activitat de  TALL DE PEDRA NATURAL, que ha fet la raó
social  MARBRES  CASTELL,  S.A.,  per  no  ajustar-se  als  preceptes  de  la  Llei  20/2009,  de  4  de
desembre,  de  prevenció  i  control  ambiental  d’activitats.  La  documentació  tècnica  presentada  es
considera incorrecta i insuficient per valorar l’exercici de l’activitat i no compleix amb les prescripcions
imposades per la normativa aplicable. El projecte no disposa dels apartats necessaris per a la seva
valoració i justificació de normativa que li és d’aplicació, no disposa de plànols adequats i els que hi
ha no estan signats.  D’acord amb l’article 52 de la Llei  20/2009, no es reuneixen les condicions
necessàries per efectuar la Comunicació de l’activitat.

2. Notificar a la persona interessada que no podrà exercir l'activitat que es proposava. En aplicació de
l’article  69.4  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
Administracions Públiques, la manca de presentació de la documentació necessària, en cas que es
vulgui exercir l’activitat, determinarà la impossibilitat de continuar amb aquest exercici des del moment
en què es tingui constància d’aquests fets, sense perjudici  de les responsabilitats penals, civils  o
administratives a què hi hagués lloc.
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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: 2547 - 09/08/2019
Expedient: 2-43-19-45
Emplaçament: MAJOR, 118 (OBRA PER PURISSIMA)
Superfície ocupada: 12,10 m2
Motiu de l'ocupació: OBERTURA  DE  RASA  PER  REALITZACIÓ  D'ESCOMESA  PER

CONNEXIO DE GAS NATURAL - REF. GDN12619080001
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.

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.
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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 17 de juny de 2019,

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: RRM
Expedient: 1-13-19-1 (8)
Nínxol: 686-C; Ulldecona
Subjecte passiu: Santa Lucia, SA
Quota tributària: 600,00

Titular: RC
Expedient: 1-13-19-1 (9)
Nínxol: 687-C; Ulldecona
Subjecte passiu: RC
Quota tributària: 600,00

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.

Expedient: 1-3-19-7 Pàg. 18/23
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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 17 de juny de 2019,

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: NAE
Expedient: 1-13-19-2 (28)
Anterior Titular: CCM
Nínxol: 126-A; Ulldecona

Nou titular: NAE
Expedient: 1-13-19-2 (29)
Anterior Titular: PER
Nínxol: 232-A; Ulldecona

Nou titular: MJCB
Expedient: 1-13-19-2 (30)
Anterior Titular: JCB
Nínxol: 229-B; Ulldecona

Nou titular: MCFT
Expedient: 1-13-19-2 (31)
Anterior Titular: MFS
Nínxol: 265-B; Ulldecona

Nou titular: MCFT
Expedient: 1-13-19-2 (32)
Anterior Titular: MFS
Nínxol: 663-B; Ulldecona
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Nou titular: JRM
Expedient: 1-13-19-2 (33)
Anterior Titular: JRS
Nínxol: 189-B; Els Valentins

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.

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: MJCV
Emplaçament: c/ Maestrat, s/n
Expedient: 1-13-19-5 (11)
Metres lineals: 3

Sol·licitant: RPB
Emplaçament: Av. Catalunya, 32 - El Castell
Expedient: 1-13-19-5 (12)
Metres lineals: 3

Sol·licitant: FFQ
Emplaçament: c/ Adell, 11
Expedient: 1-13-19-5 (13)
Metres lineals: 3
Observacions: Aquesta  llicència  queda  condicionada  al  compliment  de  l’article  13  de

l’Ordenança  municipal  reguladora  dels  guals  per  entrada  i  sortida  de
vehicles al terme municipal d’Ulldecona, que diu textualment:

«Article 13. Prohibició de trasllat d’elements de la via pública
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1. No es traslladaran senyals de circulació, arbres, fanals d’enllumenat
públic  o  altres  elements  de  mobiliari  urbà  de  la  via  pública  com  a
conseqüència  de  l’atorgament  d’una  llicència  de  gual.  Si,
excepcionalment,  els  serveis  municipals  consideren  que  la  persona
interessada justifica suficientment la impossibilitat física d’accedir al local
per  un altre  indret,  el  trasllat  dels  elements  esmentats  que  hagin  de
resultar afectats s’haurà de dur a terme d’acord amb les instruccions dels
serveis municipals i  les despeses aniran a càrrec del sol·licitant de la
llicència de gual.»

Sol·licitant: DHS
Emplaçament: Pg. de l'Estació, 29
Expedient: 1-13-19-5 (15)
Metres lineals: Ampliació d’1 m, total 5 metres

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.

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  les  renúncies  a  les  llicències  d’ocupació  del  domini  públic,  guals,  que  es  detallen  a
continuació:
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Sol·licitant: JRC
Emplaçament: C/ Sant Lluc, 13
Expedient: 1-13-19-6 (6)

Sol·licitant: MRC
Emplaçament: C/ Muntaner, 16
Expedient: 1-13-19-6 (7)

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. RESERVA ESPECIAL D’ESTACIONAMENT D’ÚS PRIVATIU PER A PERSONES  
AMB MOBILITAT REDUÏDA  

RESERVA ESPECIAL PER A TITULAR NO CONDUCTOR  

Sol·licitant: MDI
Representant: CC
Emplaçament: c/ Vicent Aubà, 1, 3-A
Matrícula vehicle: B-8486-VV

Vista  la  sol·licitud  de  llicència  d'ocupació  del  domini  públic  dalt  referenciada,  per  a  una  reserva
especial d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda a l'emplaçament més adient i proper
al seu domicili, situat al c/ Vicent Aubà, 1, 3-A.

Vist l'informe de la policia local, el qual obra en l'expedient.

Vist el que preveu l'ordenança municipal reguladora de les reserves especials d’estacionament per a
persones amb mobilitat reduïda al terme municipal d'Ulldecona.

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 a MDI la llicència dalt referenciada. Advertir a l’usuari que en lloc de pintar la vorera haurà
de pintar a l’asfalt, tenint en compte els criteris de senyalització que preveu l’annex de l'ordenança
municipal reguladora de les reserves especials d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda
al terme municipal d'Ulldecona.

S’adjunta a aquesta autorització un plànol on s’assenyala la posició de la reserva, i s’atorgarà una
targeta distintiva municipal, on constarà la matrícula del cotxe i el carrer de l’aparcament reservat, i
que haurà de figurar en la part interior del parabrisa del cotxe, de forma totalment visible des de
l’exterior.

2.  Informar  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'urbanització i d'ordenació del trànsit,
i  sense dret  a  indemnització,  i  sempre  que  la  instal·lació  i  l’ús  es facin  d’acord  amb els  criteris
d’actuació  que  s’assenyalen  l’ordenança  municipal  esmentada,  així  com  d’acord  amb  el  que
preceptuen les altres ordenances municipals i disposicions que siguin d’aplicació.

3. Informar l'interessat que està obligat a deixar lliure el bé ocupat un cop conclogui l'ocupació, sigui
per la revocació o baixa de la llicència, i que està obligat a restaurar els danys que causi el bé i a
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respondre dels mateixos danys, en els termes que estableix l'art. 175 RPC (Reglament del patrimoni
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre).

4. Informar l'interessat que està obligat a comunicar qualsevol modificació de les circumstàncies
que van permetre la concessió de la reserva.

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,

Pàg. 23/23 Expedient: 1-3-19-7
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