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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 13 DE MARÇ DE 2020  

Presidenta:

Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP

Regidors:

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

Secretària:

Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Sra. Monica Fabra Miralles SU-CP

A Ulldecona, el dia tretze de març de dos mil vint.

Essent  les  tretze  hores  i  trenta  minuts  es  constitueix  la  Junta  de  Govern  Local,  integrada  pels
membres que s'expressen a l'encapçalament, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Núria Ventura
i Brusca, assistida per la secretària accidental de la corporació, amb l'objectiu de celebrar la sessió
ordinària corresponent al dia d'avui, i que ha estat convocada amb el següent ordre del dia:

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

2. Llicències urbanístiques.

3. Llicències d'activitats.

4. Donació de compte de l’informe de l’arquitecte municipal de data 24 de febrer de 2020, en
relació amb la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en l'àmbit de les
Urbanitzacions Montsià Mar i Sota Montsià d’Alcanar Platja.

5. Concessions funeràries.

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

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

S'aprova l'acta  de la  sessió  anterior,  celebrada el  dia  14 de febrer  de 2020,  per  unanimitat  dels
membres consistorials presents.

2. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES  

ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’OBRA  

Vistes les sol·licituds formulades pels diferents peticionaris per executar obres segons els projectes
presentats i la documentació acompanyada.

Atès que s'han emès tots els informes pertinents els quals obren en els expedients.

Atès  que  la  Junta  de  Govern  Local  és  competent  per  a  l'atorgament  de  les  dites  llicències  per
delegació de l'Alcaldessa de data 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: MCTS
Registre general: 3411 - 31/10/2019
Expedient: 2-33-19-72
Emplaçament: ARIBAU, 14-16
Obra a realitzar: SUBSTITUCIO DE COBERTA EN HABITATGE UNIFAMILIAR

• Condicionada a tal i com resta indicat a l'esmena del document tècnic
presentat, caldrà emprar com a material d'acabat de la coberta, la teula
àrab o un acabat  que imiti  l'acabat  amb teula  àrab,  per  tal  d'integrar
l'edificació amb la tipologia de l'entorn (art. 10.1. NSU).

• 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: JMSC
Registre general: 3963 - 19/12/2019
Expedient: 2-33-19-85
Emplaçament: ENCOMANDA, 11
Obra a realitzar: ENDERROC PARCIAL HABITATGE UNIFAMILIAR
Observacions: Condicionada al compliment dels següents punts:

• Per tal de fer un seguiment de l’execució del projecte, la data d'inici dels
treballs es notificarà al Servei d'Arqueologia i Paleontologia, als Serveis
Territorials de Cultura de les Terres de l'Ebre, amb suficient antelació.

• Cal recordar que en el procés d’enderroc si en el decurs dels treballs es
posa de manifest  l’existència  de restes arqueològiques,  s’aturaran les

Expedient: 1-3-20-2 Pàg. 2/24



Junta Govern Local
any 2020

obres  en  els  punts  afectats  i  no  es  podran  continuar  fins  a  la  seva
completa excavació, documentació i si escau recuperació, d’acord al que
disposa la Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i el
Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic.

• 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: COMUNITAT PROPIETARIS COMTE MONTEMOLINS 12
Registre general: 466 - 10/02/2020
Expedient: 2-33-20-9
Emplaçament: C. MONTEMOLIN, 12
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO  DE  RAMPA  MINUSVALIDS  A  L'ENTRADA  DE

L'EDIFICI
• Condicionada a que caldrà donar compliment a allò que preveu el CTE

DB  SUA,  així  com  el  DECRET  135/1995,  de  24  de  març,  de
desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació
del Codi d'accessibilitat.

Nom: SALOMON-MARQUEZ, S.L.
Registre general: 472 - 10/02/2020
Expedient: 2-33-20-10
Emplaçament: MAJOR, 148
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA DE 10 KW A LA COBERTA DE

L'EDIFICI
• Condicionada a què el tècnic haurà de supervisar el sistema de fixació 

a la  coberta,  i  analitzar  les sobrecàrregues sobre la  mateixa,  per  tal  
d’assegurar l’estabilitat del conjunt.

Nom: BON PREU, SAU
Registre general: 525 - 17/02/2020
Expedient: 2-33-20-12
Emplaçament: MAJOR, 212
Obra a realitzar: AMPLIACIO ESTACIO DE SERVEI AMB UNA NOVA ILLA COBERTA

• Condicionada a què no es podrà dur a terme l’ampliació de l‘activitat fins
que no s’hagi efectuat el  preceptiu control  inicial  de l’activitat  per part
d’una ECA. 

• Abans d’iniciar  les obres caldrà dipositar  la fiança prevista  en l’article
11.c) del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de
gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula
la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

• En el  termini  d’un mes a comptar des de la finalització de les obres,
haurà de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la
quantitat i tipus de residus lliurats.
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Nom: SRP
Registre general: 617 - 28/02/2020
Expedient: 2-33-20-13
Emplaçament: c. PIETAT, 24
Obra a realitzar: REFORMA D'UN MAGATZEM

• 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: BSF
Registre general: 673 - 09/03/2020
Expedient: 2-33-20-14
Emplaçament: SANTA BARBARA, 33
Obra a realitzar: LEGALITZACIO DE REFORÇ FORJAT PLANTA BAIXA

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

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

3. Establir que en l'obra, i en un lloc visible des de la via pública, es col·locarà la placa d'obres, de
model oficial, des del començament de les obres fins a l'obtenció de la llicència d'ús i ocupació. 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.
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LLICÈNCIA URBANÍSTICA. DENEGACIÓ  

Nom: FRO
Registre general: 342 - 24/01/2020
Expedient: 2-33-20-6
Emplaçament: POL. 38, PARC. 102
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE BASSA DE REG DE 6,0 M X 3,0 M X 1,4 M DE

FONDARIA

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 9 de desembre i l'informe jurídic d’11 de desembre de 2019
que declaren que no es justifica la construcció d’una bassa de reg en una finca que no està destinada
al conreu.

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 FRO la llicència sol·licitada per executar obres consistents en CONSTRUCCIO DE BASSA
DE REG DE 6,0 M X 3,0 M X 1,4 M DE FONDARIA, conforme a la documentació presentada, atès
que no es justifica la necessitat d’una bassa de reg en una finca que actualment no està destinada al
conreu.

3. LLICÈNCIES D’ACTIVITAT  

OBERTURA ESTABLIMENTS. COMUNICACIÓ PRÈVIA. ASSABENTAT.  

Sol·licitant: MELERO PALACIOS, CRISTIAN
Registre General: 398 - 03/02/2020
Expedient: 2-37-20-6
Emplaçament: VIDAL I BARRAQUER, 2, BAIXOS
Activitat: SUPERMERCAT
Classificació de l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

Antecedents:

1.  En  data  03/02/2020 va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
SUPERMERCAT al  carrer  VIDAL I  BARRAQUER, 2,  BAIXOS, acompanyada de la  documentació
exigida per la normativa vigent, per part de la raó social MELERO PALACIOS, CRISTIAN. 

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.
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La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 03/02/2020 a la raó social
MELERO PALACIOS, CRISTIAN inicia l'activitat de SUPERMERCAT al carrer VIDAL I BARRAQUER,
2, 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.

LPCAA. RÈGIM COMUNICACIÓ  

Sol·licitant:    ALGICOCINA, S.L.
Registre General:          197 - 30/01/2020
Expedient: 2-37-20-3
Emplaçament: POL. 66, PARC. 205 (PI5-7, POL. IN. VALLDEPINS)
Activitat: FABRICACIO DE MOBLES DE CUINA, BANY I COMPLEMENTARIS

AMB LACAT DE SUPERFICIES. AMPLIACIO
Classificació de l’activitat: ANNEX III – COMUNICACIÓ

Grup: 8. INDÚSTRIA DE LA FUSTA, DEL SURO I MOBLES
Subgrup: 3. FABRICACIÓ DE MOBLES
Grup: 12. ALTRES ACTIVITATS
Subgrup: 3. Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i tints 
d’impressió sobre qualsevol suport i la cuita i l’assecat corresponents 
quan la  quantitat  emmagatzemada d’aquestes  substàncies  en els  
tallers és < 1.000 kg i/o amb una superfície < 500 m2

Antecedents:

1.  En  data  30/01/2020 va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
FABRICACIO DE MOBLES DE CUINA, BANY I COMPLEMENTARIS AMB LACAT DE SUPERFICIES.
AMPLIACIO al  POL.  66,  PARC.  205  (PI5-7,  POL.  IN.  VALLDEPINS),  acompanyada  de  la
documentació exigida per la normativa vigent, per part de la raó social ALGICOCINA, S.L..

2.  En data 31/01/2020 es va informar desfavorablement la comunicació de l’activitat,  per part  del
tècnic municipal, per considerar que l’activitat estava subjecta a un control inicial d’acord amb la Llei
3/2010.

3. En data 3/02/2020 es realitza la proposta de resolució per no acceptar la comunicació efectuada
per part de la raó social ALGICOCINA, S.L., per no ajustar-se als preceptes de la Llei 3/2010. Aquesta
proposta de resolució és notificada a l’interessat en data 6/02/2020.

4. En data 24/02/2020, amb el registre d’entrada número 574, es presenten unes al·legacions a la
proposta de resolució de no acceptar la comunicació.

5. Els tècnics municipals han informat favorablement sobre la documentació aportada.

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:
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1. Deixar sense efectes la proposta de resolució de no acceptació de la comunicació d’inici d’activitat
de data 3/02/2020.

2. Donar-se per assabentada aquesta Junta, d'acord amb la Llei 20/2009, que amb efectes des del
dia  30/01/2020 la raó social  ALGICOCINA, S.L. inicia l'activitat de  FABRICACIO DE MOBLES DE
CUINA,  BANY I  COMPLEMENTARIS  AMB  LACAT DE  SUPERFICIES.  AMPLIACIO al  POL.  66,
PARC. 205 (PI5-7, POL. IN. VALLDEPINS), 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.

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

4. Les activitats incloses a l'annex III de la Llei 20/2009, d'acord amb l'art. 73 de l'esmentada llei, es
poden sotmetre al règim d'autocontrols periòdics atenent la necessitat de comprovar emissions de
l'activitat a l'atmosfera, com ara sorolls, vibracions, lluminositat i d'altres, i a l'aigua, o la caracterització
de  determinats  residus,  el  resultat  dels  quals  es  verifica  de  conformitat  amb  el  que  estableixi
l'Ordenança Municipal.

5. 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.

LPCAA. RÈGIM COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: RODRIGUEZ UBALDO, JONI PERCI
Registre General: 580 - 13/02/2019
Expedient: 2-37-19-2
Emplaçament: POL. 72, PARC. 41
Activitat: TALLER DE REPARACIO DE VEHICLES I COMPRA VENDA
Classificació de l’activitat: ANNEX III – COMUNICACIÓ

Grup: 12. ALTRES ACTIVITATS
Subgrup: 12.18.b.  TALLERS DE REPARACIÓ MECÀNICA, SI  NO  
DISPOSEN D’INSTAL·LACIONS DE PINTURA I TRACTAMENT DE 
SUPERFÍCIE

Antecedents:

1.  En  data  13/02/2019 va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
TALLER DE REPARACIO DE VEHICLES I  COMPRA VENDA al  POL.  72,  PARC.  41,  i  en  data
2/03/2020 s’ha aportat la resta de la documentació exigida per la normativa vigent, per part del Sr.
RODRIGUEZ UBALDO, JONI PERCI. 

2. Els tècnics municipals han informat favorablement sobre la documentació aportada.

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, d'acord amb la Llei 20/2009, que amb efectes des del
dia  13/02/2019, el  Sr. RODRIGUEZ  UBALDO,  JONI  PERCI inicia  l'activitat  de  TALLER  DE
REPARACIO DE VEHICLES I COMPRA VENDA al POL. 72, PARC. 41, 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.
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2. Inscriure l'esmentada activitat al Registre municipal d'activitats.

3. Les activitats incloses a l'annex III de la Llei 20/2009, d'acord amb l'art. 73 de l'esmentada llei, es
poden sotmetre al règim d'autocontrols periòdics atenent la necessitat de comprovar emissions de
l'activitat a l'atmosfera, com ara sorolls, vibracions, lluminositat i d'altres, i a l'aigua, o la caracterització
de  determinats  residus,  el  resultat  dels  quals  es  verifica  de  conformitat  amb  el  que  estableixi
l'Ordenança Municipal.

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.

EPAR. COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: TUDOR, CORNELIA
Registre General: 2434 - 24/07/2019
Expedient: 2-37-16-11 C
Emplaçament: VICENT AUBA, 7 BAIXOS - DIPUTAT GONÇAL YVARS
Activitat: BAR AMB VETLLADOR
Aforament total activitat: 50 PERSONES (inclòs el vetllador)
Aforament vetllador: 9 PERSONES (a descomptar del local)
Superfície màx. Vetllador: 14,00 M² (7,00 m x 2,00 m)
Classificació de l’activitat: RÈGIM DE COMUNICACIÓ

ACTIVITAT RECREATIVA
RESTAURACIÓ
BAR

Antecedents:

1. En data 13/01/2017 la Junta de Govern Local es va donar per assabentada de la comunicació
d’inici  d’una  activitat  de  BAR,  de  data  7/12/2016,  situada  al  carrer  VICENT AUBA,  7  BAIXOS -
DIPUTAT GONÇAL YVARS.

2. En data 10/02/2017, la Junta de govern Local es va donar per assabentada de la comunicació per
incloure una terrassa descoberta a l’activitat  existent  de BAR, situada al  carrer  VICENT AUBA, 7
BAIXOS - DIPUTAT GONÇAL YVARS.

3.  En data  24/07/2019 va entrar en aquest  Ajuntament una sol·licitud de modificació de l'activitat
existent de BAR AMB TERRASSA DESCOBERTA al carrer  VICENT AUBA, 7 BAIXOS - DIPUTAT
GONÇAL YVARS per passar a cobrir la terrassa, acompanyada de la documentació exigida per la
normativa vigent, sol·licitada per part de la Sra. TUDOR, CORNELIA.

4. 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.

5. D'acord amb l'art.  127 del Decret 112/2010, les modificacions dels establiments i  de les seves
instal·lacions estan sotmesos a l'obtenció d'una nova llicència o autorització quan siguin substancials.
Donat que la cobrició de la terrassa a l'activitat suposa un canvi en quant l’aforament del local, ja que
aquest s’incrementa, tot i que actualment aquest tipus d’activitat té una classificació menor, es tracta
com una comunicació i no com una llicència com fins ara; s'entén aquest canvi com una modificació
substancial, per aquesta raó es considera un canvi substancial.
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6. Atenent a l'annex I del Decret 112/2010, aquesta activitat és de caràcter ordinari, sent l'establiment
fix i la seva classificació pel seu aforament és de baix aforament.

7. L'horari d'obertura i tancament de l'activitat, donat que no s'indica el contrari a la documentació
aportada i que l'ajuntament no n'indica cap d'especial, serà el genèric previst per una activitat de les
seves característiques, regulat per la Generalitat de Catalunya.
L'horari  d'obertura  i  tancament  de  la  terrassa  serà  el  que  s'indica  a  l'Ordenança  reguladora  de
l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses, vetlladors i instal·lacions similars.

8. Els tècnics municipals han informat favorablement sobre el projecte.

9. 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. Deixar sense efecte la comunicació acceptada en data 10/02/2017 per exercir l'activitat de BAR
AMB TERRASSA DESCOBERTA al carrer VICENT AUBA, 7 BAIXOS - DIPUTAT GONÇAL YVARS.

2.  Acceptar  la  comunicació  que  la  Sra.  TUDOR,  CORNELIA ha  efectuat  per  modificar  l’activitat
existent de BAR AMB TERRASSA DESCOBERTA, passant a ser l'activitat de BAR AMB VETLLADOR
al carrer VICENT AUBA, 7 BAIXOS - DIPUTAT GONÇAL YVARS, salvat el dret de propietat i sense
perjudici de tercers.

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.

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 als efectes de comunicació oportuns.

Seran objecte, tant de control inicial com dels controls periòdics, totes les determinacions fixades en
la llicència.

En data 7/12/2016 es va comunicar l’inici de l’activitat de bar, fet que suposava la realització d’un
control periòdic al cap de 4 anys, comunicació que va quedar sense efectes amb l’atorgament de la
llicència de data 10/02/2017, que suposava un canvi a l’activitat inicial, però es mantenia l’activitat
objecte de la rimera comunicació en ús. Per tant, es considera que s’ha d’aportar un control  abans
del 7/12/2020. L’incompliment d’aquesta acció suposa una falta greu tipificada a l’art. 48 de la Llei
11/2009.

4. Informar a l'interessat que l'establiment ha de disposar de les plaques o rètols normalitzats que
s'especifiquen a l'article 72 del Decret 112/2010. Aquests rètols almenys han d'estar en la llengua
catalana, segons la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
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Caldrà donar compliment a allò que disposa l'art. 53.3 sobre limitacions d'accés per a les persones
menors d'edat, quan a la prohibició de venda i subministrament de begudes alcohòliques i productes
del  tabac  als  menors  de  18  anys,  i  disposar  dels  rètols  que  informen  sobre  cadascuna  de  les
prohibicions, segons s'estableixen a la legislació vigent.

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.

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT. COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: NOFRE PALLARÉS, CARMEN
Registre General: 386 - 31/01/2020
Expedient: 2-37-20-5
Emplaçament: AV. GENERALITAT, 2, 1, 2
Activitat: HABITATGE TURÍSTIC
Classificació de l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

Antecedents:

1.  En  data  31/01/2020 va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
HABITATGE TURÍSTIC a l’AV. GENERALITAT, 2, 1, 2, acompanyada de la documentació exigida per
la normativa vigent, per part de la Sra. NOFRE PALLARÉS, CARMEN. 

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts per l'article 68 del decret 159/2012, de
20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic.

3. Els tècnics municipals han informat favorablement sobre el projecte.

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 31/01/2020 la Sra. NOFRE
PALLARÉS, CARMEN inicia l'activitat d’HABITATGE TURÍSTIC a l’AV. GENERALITAT, 2, 1, 2, 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. Comunicar via telemàticament aquesta activitat a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, tal
com indica l'article 68.8 del Decret 159/2012, per tal que sigui inscrita al Registre de Turisme de
Catalunya.

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT. COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: NOFRE PALLARÉS, CARMEN
Registre General: 610 - 27/02/2020
Expedient: 2-37-20-9
Emplaçament: AV. GENERALITAT, 2, 2, 2
Activitat: HABITATGE TURISTIC
Classificació de l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA
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Antecedents:

1.  En  data  27/02/2020 va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
HABITATGE TURISTIC a l’AV. GENERALITAT, 2, 2, 2, acompanyada de la documentació exigida per
la normativa vigent, per part de la Sra. NOFRE PALLARÉS, CARMEN. 

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts per l'article 68 del decret 159/2012, de
20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic.

3. Els tècnics municipals han informat favorablement sobre el projecte.

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 27/02/2020 la Sra. NOFRE
PALLARÉS, CARMEN inicia l'activitat d’HABITATGE TURISTIC a l’AV. GENERALITAT, 2, 2, 2, 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. Comunicar via telemàticament aquesta activitat a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, tal
com indica l'article 68.8 del Decret 159/2012, per tal que sigui  inscrita al Registre de Turisme de
Catalunya.

OBERTURA ESTABLIMENTS. EPAR. COMUNICACIÓ. CANVI TITULAR  

Sol·licitant: FERNANDEZ GAVARA, JORDI
Anterior titular: NAJAS MARTÍ, RAÜL
Registre general: 1929 - 14/06/2019
Expedient: 2-37-02-34 A
Activitat: BAR AMB TERRASSA
Emplaçament: GUIFRE, 26 - BAIXOS
Aforament total activitat: 47 persones
Aforament terrassa: INCLOSA LOCAL
Superfície màx. Terrassa: 2,00 M X 7,50 M (15,00 M2)
Classificació de l’activitat: LLICÈNCIA MUNICIPAL

ACTIVITAT RECREATIVA
RESTAURACIÓ
BAR

Objecte: CANVI DE TITULARITAT

Antecedents.

1. En data 21/08/2003 la Comissió de Govern va atorgar la llicència per exercir l'activitat de BAR,
situat al carrer GUIFRE, 26 - BAIXOS.

2. En data 8/08/2014 la Junta de Govern Local va acceptar la comunicació per incloure una terrassa
descoberta a l'activitat de BAR, situat al carrer  GUIFRE, 26 - BAIXOS, el titular del qual era el Sr.
NAJAS MARTÍ, RAÜL.
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3. En data 14/06/2019, amb el RGE núm. 1929, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per
tal que el Sr. FERNANDEZ GAVARA, JORDI 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 47 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 FERNANDEZ GAVARA, JORDI, 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 el Sr.
FERNANDEZ GAVARA, JORDI.

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,  que  en  aquesta  activitat  és  el
8/08/2014. L'acta de control s'havia de realitzar abans del 8/08/2018.
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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.  FERNANDEZ GAVARA, JORDI i l'anterior titular, el Sr.
NAJAS MARTÍ, RAÜL.

OBERTURA ESTABLIMENTS. DENEGACIÓ COMUNICACIÓ PRÈVIA.  

Sol·licitant: SANCHEZ TABERNERO, JESUS
Registre General: 3953 - 17/12/2019
Expedient: 2-37-19-14
Emplaçament: AV. RAMON SALOMON, 2 BAIXOS
Activitat: MENJAR PER EMPORTAR
Classificació de l’activitat: COMUNICACIÓ

Antecedents:

1. En data 17/12/2019 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació prèvia d'inici de l'activitat de
MENJAR PER EMPORTAR a  l’AV.  RAMON SALOMON,  2  BAIXOS,  per  part  del  Sr.  SANCHEZ
TABERNERO, JESUS, acompanyada de la documentació següent:

– Projecte tècnic activitat
– Certificat tècnic finalització.
– Full representació

2. En data 13/01/2020, l'arquitecte municipal ha informat desfavorablement la comunicació.

Fonaments:

1. L’activitat queda sotmesa a la comunicació prèvia i s’ha de procedir segons d'acord amb 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.

2. D’acord amb l’article 13.1.b) de la Llei 16/2015, la comunicació prèvia ha d’anar acompanyada de la
següent documentació:

a) Un projecte tècnic signat per un tècnic competent.
b)  un  certificat  pel  tècnic  competent   que  sigui  responsable  de  la  posada  en  funcionament  de
l'activitat.

3. L’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions
públiques, estableix que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol data,
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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.  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 prèvia d'inici d'activitat de MENJAR PER EMPORTAR, que ha fet el Sr.
SANCHEZ TABERNERO, JESUS, per no ajustar-se als preceptes de la Llei 39/2015, ja que no es
disposa d’autorització administrativa per executar les obres i no s’ha fet la declaració responsable en
matèria de salut alimentària.

2. Notificar a la persona interessada que no podrà exercir l'activitat que es proposava. L’article 69 de
la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  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.

LPCAA. RÈGIM COMUNICACIÓ. DENEGACIÓ  

Sol·licitant: MOBLES J J P, S.A.L. (A43107564)
Registre General: 3430 - 05/11/2019
Expedient: 2-37-19-12
Emplaçament: POL. 53, PARC. 273, 274 I 275
Activitat: INSTAL·LACIO DE CARPA DESMUNTABLE
Classificació de l’activitat: ANNEX III – COMUNICACIÓ

Grup: 8. INDÚSTRIA DE LA FUSTA, DEL SURO I DE MOBLES
Subgrup: 3.  FABRICACIÓ DE MOBLES

Antecedents:

1.  En  data  05/11/2019 va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
INSTAL·LACIO DE CARPA DESMUNTABLE al  POL. 53, PARC. 273, 274 I 275,per part de la raó
social MOBLES J J P, S.A.L., acompanyada de la documentació següent: Memòria del canvi.

2, En data 12/11/2019 es va realitzar la proposta de resolució no acceptant la comunicació efectuada,
la qual va ser notificada al sol·licitant en data 18/11/2019.

3.  En  data  4/12/2019,  amb el  RGE número  3751,  es presenta  per  part  del  sol·licitant,  un escrit
d’al·legacions a la proposta de resolució notificada.

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
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necessàries,  les  quals  han  d’estar  emparades  per  la  corresponent  llicència  urbanística,  si  és
preceptiva, i altres 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)  Segons  la  llei  3/2010,  aquesta  activitat  ha  de  tenir  un  control  preventiu  per  part  de
l'Administració de la Generalitat, per trobar-se inclosa en l'Annex I de l'esmentada llei. En la
documentació presentada no s'aprecia que s'hagi realitzat aquest control preventiu.

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. Respecte a les al·legacions presentades per l’interessat en data 4/12/2019, s’ha emès un informe
tècnic  jurídic  conjunt  de  l’arquitecte  municipal  i  la  secretària  municipal  de  data  13/01/2020  que
consideren que s’han de desestimar les al·legacions presentades en els termes següents:

«Primera: El tècnic manifesta que en cap cas es sol·licita o comunica una  nova activitat,
sinó  una  modificació  no  substancial  d’una  activitat  industrial:  instal·lació  de  carpa
desmuntable. 

Revisada la Proposta de resolució així com la notificació, enlloc del document figura com a
«nova activitat». A tota la documentació escrita el concepte que figura és el de «comunicació
d’inici d’activitat», però en cap cas com a nova activitat. Es tracta en aquest cas d’un inici o
comunicació d’activitat com ampliació de l’existent,  la qual el tècnic la considera com un
canvi no substancial.

A la documentació que presenta el propi tècnic, enlloc analitza l’activitat existent, i es limita a
informar sobre la nova activitat que es pretén dur a terme com a ampliació de l’existent, i
omet qualsevol anàlisi sobre l’activitat existent, i l’afectació de l’activitat que es pretén dur a
l’ampliació.

Segona: El tècnic posa de manifest que l’article que regula les modificacions de les activitats
és l’Art. 59 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, restant l’article 52 respecte la formalització de la comunicació reservat estrictament
a la comunicació de noves activitats.

El que manifesta el tècnic no s’ajusta a allò que diu la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats (en endavant LPACA). Una cosa és l’article que
en  regula  les  ampliacions,  i  que  és  l’art.  59,  i  l’altra  cosa  és  com  es  formalitza  una
comunicació,  cosa que regula  l’art.  52,  sigui  o no una nova activitat  o  l’ampliació  d’una
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existent.  A més,  la  llei  no  diu  enlloc  que  l’art.  52  en  resti  reservat  estrictament  a  la
comunicació de noves activitats. 

El  tècnic  està  barrejant  conceptes  diferents,  per  una  banda,  l’article  que  en  regula  les
ampliacions, i  per l’altra l’article que regula la formalització d’una comunicació, que és el
tràmit que ell ha efectuat.

Tercera: En aquest apartat, el tècnic justifica el fet que l’ampliació que es proposa constitueix
un canvi NO SUBSTANCIAL. 

Això ho ha de fer a la sol·licitud o comunicació, i en el document presentat no es va justificar
convenientment. En qualsevol cas, no és el motiu principal pel qual no es va acceptar la
comunicació.

Per tant, aquest apartat no és una al·legació en si, sinó que ve a completar o ampliar la
informació que va presentar al seu dia a la comunicació.

Quarta: En aquest apartat, fa referència a les obres necessàries per a la instal·lació de la
carpa desmuntable, és a dir,  un espai pavimentat de 600 m2 del pati exterior de l’edifici
industrial.

Aquest punt no és una al·legació. Simplement posa de manifest que s’ha sol·licitat llicència
urbanística per a la pavimentació del pati exterior en una superfície de 600 m2.

Es  tracta  de  dos  tràmits  independents  l’un  de  l’altre.  El  fet  de  poder  autoritzar  la
pavimentació,  la  qual  cosa  és  autoritzable,  no  condiciona  el  fet  de  poder  dur  a  terme
l’ampliació de la superfície construïda de l’activitat industrial, la qual haurà de complir els
paràmetres establerts per les Normes Subsidiàries de Planejament d’Ulldecona.

Cinquena: En referència al control preventiu al que fa referència la llei 3/2010, de prevenció i
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, el tècnic
manifesta  que  NO  ES  COMPLEIXEN  ELS  SUPÒSITS  SOTMESOS  AL  CONTROL
PREVENTIU de l’Administració de la Generalitat.

El tècnic que subscriu el present informe, ha revisat la documentació presentada inicialment,
en el tràmit d’autorització de l’activitat que ara es desenvolupa, així com l’ampliació de la
mateixa que es proposa. Es pot comprovar com es tracta d’un RISC GRAU MITJÀ 3  (850 <
Qs ≤ 1.275 )

Donat que la nau existent té una superfície construïda de 4.824 m2 (4.928 m2 segons altres
medicions aportades per tècnics de la pròpia empresa), i l’ampliació que ara es sol·licita és
de 600 m2 addicionals, la superfície total construida serà de 5.424 m2.

Segons la taula de l’annex II de la llei  3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis
en establiments,  activitats,  infraestructures i  edificis,  en establiments del  tipus C,  i  RISC
MITJÀ,  superiors  a  5.000  m2,  és  requereix  el  control  preventiu  de l’Administració  de  la
Generalitat.

Per tant, el tècnic haurà de revisar i comprovar la càrrega de foc de la superfície autoritzada,
així com de l’ampliació proposada, i definir el risc intrínsec resultant, per tal de poder afirmar
amb  exactitud  si  realment  l’activitat  es  troba  sotmesa  o  no  al  control  preventiu  de
l’administració de la Generalitat. Amb les comprovacions fetes des dels Serveis tècnics, i
amb la mateixa documentació presentada per l’empresa sol·licitant, SÍ ES TROBA SOTMÈS
AL CONTROL PREVENTIU DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
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Sisena: En aquest apartat defineix els requisits tècnics que haurà de tenir l’ampliació que es
proposa, pel que respecta al compliment de les condicions de protecció i de seguretat contra
incendi, seguretat estructural, i característiques de l’instal·lació elèctrica.

Aquest apartat tampoc es considera una al·legació. Posa de manifest el compliment d’un
seguit de normativa d’obligat compliment, i fa esment que a la documentació presentada a la
«Memòria valorada per a la comunicació prèvia de modificació no substancial de l’activitat
industrial: instal·lació de carpa desmuntable» es recull aquesta informació.

Aquesta informació no es troba inclosa a la documentació presentada en data 05/11/2019,
llevat d’un annex comercial de l’empresa que fabrica i/o muntarà la carpa.

Conclusió.

A la vista de les al·legacions presentades, cal dir el següent:

1.-  Si  bé  hi  ha  6  punts,  en  realitat  només  3  es  poden  considerar  al·legacions,  i  que
corresponen  als  punts  o  al·legacions  primera,  segona  i  cinquena.  Els  altres  punts  o
al·legacions venen a completar i /o ampliar informació que no es va incloure al seu dia a la
comunicació.

2.- Pel que fa a les al·legacions pròpiament dites, considerem que s’ha donat resposta i
s’han justificat tècnica i jurídicament les mateixes, en la part expositiva del present informe.

Per tant, a la vista de la documentació presentada, i analitzades les al·legacions formulades,
el  tècnic  i  la  secretària  que  subscrivim  el  present  informe  considerem  que  s’han  de
desestimar pels motius exposats anteriorment.»

5.  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. Desestimar les al·legacions a la proposta de resolució presentades en data 4/12/2019, amb el RGE
número  3751,  seguint  el  criteri  de  l’informe  conjunt  tècnic  jurídic  de  l’arquitecte  municipal  i  la
secretària municipal de data 13/01/2020,  i pels motius que s’indiquen en el fonament cinquè d’aquest
dictamen.

2. No acceptar la comunicació d'inici d'activitat de INSTAL·LACIO DE CARPA DESMUNTABLE, que
ha fet la raó social MOBLES J J P, S.A.L., per no ajustar-se als preceptes de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats.

3. 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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LLICÈNCIA D'ACTIVITAT. RENÚNCIES  

Vistes les sol·licituds de renúncia a exercir l’activitat formulades pels peticionaris.

Vists els informes de la Policia Local que donen constància del tancament dels locals.

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Acceptar les renúncies a les llicències que es detallen a continuació.

Nom: OUBIH, ABDELKARIM
Registre general: 4 - 02/01/2020
Expedient: 2-37-19-13 A
Emplaçament: MAJOR, 152
Activitat a realitzar: VENDA AL DETALL DE PRODUCTES D'ALIMENTACIO. RENUNCIA

Nom: ARIÑO SANCHEZ, MARIA TERESA
Registre general: 540 - 18/02/2020
Expedient: 2-37-18-14 A
Emplaçament: PLAÇA CATALUNYA, 12, BAIXOS
Activitat a realitzar: VENDA AL DETALL DE PRODUCTES CONGELATS,  ALIMENTS I

BEGUDES. RENUNCIA

COMUNICACIÓ TINENÇA ANIMALS  

Sol·licitant: SALLENT MELGARES, JAUME
Registre General: 7 - 03/01/2020
Expedient: 2-37-20-1
Emplaçament: POL. 52, PARC. 96
Objecte: EXPLOTACIO D'AUTOCONSUM DE 3 CABRES I 10 GALLINES

Antecedents:

1.  En  data  03/01/2020 va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  de  EXPLOTACIO
D'AUTOCONSUM DE 3 CABRES I 10 GALLINES al  POL. 52, PARC. 96, per part del Sr. SALLENT
MELGARES, JAUME. 

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:
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1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 03/01/2020 el Sr. SALLENT
MELGARES, JAUME comunica la EXPLOTACIO D'AUTOCONSUM DE 3 CABRES I 10 GALLINES al
POL.  52,  PARC.  96,  salvat  el  dret  de  propietat  i  sense  perjudici  de  tercers,  condicionada  al
compliment dels valors límit d'emissió i les mesures preventives marcades per la legislació pertinent.

2. Informar a l'interessat que s'ha de donar compliment a l'Ordenança Municipal sobre la tinença,
comerç i recollida d'animals de companyia, i reguladora del cens municipal d'animals domèstics.

3. Informar a l’interessat de l’obligació d’inscriure les explotacions avícoles d’autoconsum al Registre
d’explotacions Ramaderes de Catalunya.

COMUNICACIÓ TINENÇA ANIMALS  

Sol·licitant: MARGAE, MOHAMED
Registre General: 570 - 24/02/2020
Expedient: 2-37-20-8
Emplaçament: POL. 60, PARC. 51
Objecte: TINENÇA DE 30 ARNES D'ABELLES

Antecedents:

1. En data 24/02/2020 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació de TINENÇA DE 30 ARNES
D'ABELLES al  POL. 60, PARC. 51, per part del Sr. MARGAE, MOHAMED. 

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 24/02/2020 el Sr. MARGAE,
MOHAMED comunica la TINENÇA DE 30 ARNES D'ABELLES al POL. 60, PARC. 51, 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 que s'ha de donar compliment a l'Ordenança Municipal sobre la tinença,
comerç i recollida d'animals de companyia, i reguladora del cens municipal d'animals domèstics.

3. Informar a l’interessat de l’obligació d’inscriure les explotacions avícoles d’autoconsum al Registre
d’explotacions Ramaderes de Catalunya.

AUTORITZACIÓ SANITÀRIA. COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: MELERO PALACIOS, CRISTIAN
Registre General: 399 - 03/02/2020
Expedient: 2-47-20-1
Emplaçament: VIDAL I BARRAQUER, 2, BAIXOS
Activitat: REGISTRE SANITARI SUPERMERCAT
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Antecedents:

1.  En data  03/02/2020 va entrar  en aquest  Ajuntament  una declaració  responsable  d'establiment
alimentari en una activitat de SUPERMERCAT situada al carrer  VIDAL I BARRAQUER, 2, BAIXOS,
per part del Sr. MELERO PALACIOS, CRISTIAN. 

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
2-37-20-6.

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 03/02/2020, s'atorga al Sr.
MELERO PALACIOS, CRISTIAN el número de registre sanitari 4315619030000001 en l'activitat de
SUPERMERCAT situada al carrer  VIDAL I BARRAQUER, 2, 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.

AUTORITZACIÓ SANITÀRIA. RENÚNCIES  

Vistes les sol·licituds de renúncia a exercir l’activitat formulades pels peticionaris.

Vists els informes de la Policia Local que donen constància del tancament dels locals.

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Acceptar les renúncies a les autoritzacions que es detallen a continuació.

Nom: OUBIH, ABDELKARIM
Registre general: 4 - 02/01/2020
Expedient: 2-47-19-3 A
Emplaçament: MAJOR, 152
Activitat a realitzar: REGISTRE  SANITARI  VENDA  AL  DETALL  DE  PRODUCTES

D'ALIMENTACIO. RENUNCIA
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Nom: ARIÑO SANCHEZ, MARIA TERESA
Registre general: 540 - 18/02/2020
Expedient: 2-47-18-4 A
Emplaçament: TINENT FERRE, 61, BAIXOS
Activitat a realitzar: REGISTRE  SANITARI  PER  VENDA  AL  DETALL  DE  PRODUCTES

CONGELATS, ALIMENTS I BEGUDES. RENUNCIA

4. DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE L’ARQUITECTE MUNICIPAL DE DATA 24 DE FEBRER DE 2020,  
EN RELACIÓ AMB LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA EN L'ÀMBIT DE  
LES URBANITZACIONS MONTSIÀ MAR I SOTA MONTSIÀ D’ALCANAR PLATJA.  

S’ha donat compte de l’informe de l’arquitecte municipal de data 24 de febrer de 2020, en relació amb
la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en l'àmbit de les Urbanitzacions Montsià
Mar i Sota Montsià d’Alcanar Platja.

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 consistents en l'ocupació privativa de nínxol del cementiri
municipal que es detalle a continuació:

Titular: LCS
Expedient: 1-13-20-1 (1)
Nínxol: 690-C; Ulldecona
Subjecte passiu: LCS
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.

Pàg. 21/24 Expedient: 1-3-20-2



Junta Govern Local
any 2020

b. En els supòsits de transferència, aquesta se subjecta a autorització administrativa, i s'ha d'entendre
atorgada pel termini que resta al venciment de la concessió.

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

d. El concessionari respondrà dels danys que causi al bé per dol o negligència.

e. La concessió s'extingirà immediatament una vegada conclòs el termini d'atorgament, de manera
que l'interessat haurà de deixar el bé lliure i vacu a disposició de l'administració.

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

3. Aprovar les liquidacions en concepte de Taxa sobre concessions funeràries en la seva modalitat.

6. LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ DEL DOMIINI PÚBLIC: GUALS  

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

Sol·licitant: CBC
Emplaçament: c/Murada de Baix, 13

En data 14 de febrer de 2020, amb registre general d'entrada número 520, s'ha sol·licitat canvi de
titularitat de la llicència de gual amb número 323, corresponent al c/Murada de Baix, 12, per tal que la
Sra. CBC figuri com a nova titular.

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 el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser la nova titular de la llicència la Sra.
CBC.

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

3. Comunicar aquest acord a la Sra. CBC, com a nova titular.

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

Sol·licitant: CCL
Emplaçament anterior: c/ Aragó, 49
Emplaçament sol·licitat: c/ Entença, 47

En data 2 de març de 2020, amb registre general d'entrada número 628, s'ha sol·licitat canvi de
titularitat de la llicència de gual amb número 474, corresponent al c/ Aragó, 49, per tal que la Sra. CCL
figuri com a nova titular, en la mateixa sol·licitud s’ha demanat també un canvi d’emplaçament de la
mateixa llicència per tal d’ubicar-la al c/ Entença, 47.
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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 el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser la nova titular de la llicència la Sra.
CCL.

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

3. Comunicar aquest acord a la Sra. CCL com a nova titular.

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: MSS
Representant: RSS
Emplaçament: C/Entença, 33, Casa 4
Matrícula vehicle: 3335-JKZ

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/Entença, 33, Casa 4.

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 MSS 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.
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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
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,
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