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

EL DIA 12 DE JUNY DE 2020  

Presidenta:

Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP

Regidors:

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

Secretària:

Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Cap

A Ulldecona, el dia dotze de juny 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. Recurs de reposició interposat per Mobles JJP SA, contra l’acord de la Junta de Govern
Local  de  13  de  març  de  2020,  de  no  acceptació  de  la  comunicació  d’inici  d’activitat
d’instal·lació de carpa desmuntable.

5. Rectificació del projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació Mestre Moreira mitjançant
una operació jurídica complementària.

6. Atorgament  dels  ajuts  de  foment  de  l’ocupació  destinats  a  empreses  d’Ulldecona  que
contractin persones desocupades i a nous autònoms empadronats a Ulldecona, any 2018.

7. Llicències d’ocupació de la via publica.

8. Llicències d'ocupació temporal: Mercat municipal. 

9. Adquisició d’una finca emplaçada al carrer Major número 65 del barri  dels Valentins, del
terme municipal d'Ulldecona, a títol onerós per adquisició directa.
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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  18 de  maig  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: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.
Registre general: 203 - 20/01/2020
Expedient: 2-33-20-4
Emplaçament: CAMI LA ROJA, CTRA TV-3319 (PROLONGACIO C. MESTRE HIERRO)
Obra a realitzar: NOU SUBMINISTRAMENT ELECTRIC PER L'ENLLUMENAT PUBLIC.

REF. 150227-BT.
Observacions: Condicionada a la restitució dels paviments a l’estat original anterior a

l’execució  de  les  obres  i,  a  l'acompliment  de  l'ordenança  municipal
d'instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions
a la via pública.
Només es permet l'obertura de rases entre dilluns i dijous, fins a les 7 de
la tarda, de tal manera que no es poden obrir rases en cap cas en cap de
setmana.
Abans d'iniciar les obres s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament
el dia d'inici de les obres i el nom i telèfon de la persona responsable de
les  mateixes,  per  correu  electrònic  (stecnics@ulldecona.cat)  o  fax
(977720622, a l'atenció dels serveis tècnics), amb una antelació mínima
de 48 hores al seu inici.
Abans d’iniciar  les obres caldrà  dipositar  la  fiança prevista en l’article
11.c) del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de
gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula
la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
En el  termini  d’un mes a comptar  des de la finalització de les obres,
haurà de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la
quantitat i tipus de residus lliurats.
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Nom: JJBM
Registre general: 488 - 12/02/2020
Expedient: 2-33-20-11
Emplaçament: POL. 35, PARC. 247
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE MUR D'OBRA DE 30 M AMB PORTA D'ACCES
Observacions: Condicionada a:

• Caldrà condicionar les obres al seu desmuntatge o enderrocament
quan ho  acordi  l’administració  actuant,  sense  que en cap cas els
afectats tinguin dret a percebre indemnització.

• Caldrà  assegurar  una  distància  d’1  m.  entre  la  tanca  i  el  camí,
corresponent  a  la  zona  de  domini  públic  per  a  camins  veïnals
agrícoles i d’accés a finques.

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: CORAL HOMES, SL
Registre general: 1180 - 22/04/2020
Expedient: 2-33-20-17
Emplaçament: POL. 74, PARC. 116
Obra a realitzar: ENDERROC HABITATGE UNIFAMILIAR

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: ARL
Registre general: 1409 - 18/05/2020
Expedient: 2-33-20-20
Emplaçament: C. SANT RAFEL, 15 (POL. 41, PARC. 200)
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES
Observacions: Condicionada  al  compliment  de  les  següents  condicions  abans  del

començament de les obres:
• Aportar el projecte executiu, degudament signat i  visat pel Col·legi

professional 
• Caldrà  completar  convenientment  la  documentació  apostada  en el

Projecte Bàsic, tant les memòries com els plànols.
• Aportar l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
• Aportar el Full d’assumeix de direcció de l’execució de l’obra.
• Sol·licitar la corresponent autorització del Departament de Mobilitat

de La Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre.
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
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dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció.
En el  termini  d’un mes a comptar des de la finalització de les obres,
haurà de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la
quantitat i tipus de residus lliurats.

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

De conformitat amb l'art. 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.

APROVACIÓ PRÈVIA DE PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA D’INTERÈS PÚBLIC EN SÒL NO URBANITZABLE  

Nom: MARBRES CASTELL, S.A. 
Registre general: 3399 - 30/10/2019
Expedient: 2-33-19-71
Emplaçament: POL. 53, PARC. 70
Actuació específica: AMPLIACIO DE NAU INDUSTRIAL EXISTENT DESTINADA AL TALL DE

PEDRA NATURAL

Vista  la  sol·licitud  de  llicència  dalt  referenciada,  per  realitzar  l'activitat  d’AMPLIACIO  DE  NAU
INDUSTRIAL EXISTENT DESTINADA AL TALL DE PEDRA NATURAL, segons el projecte presentat i
la documentació acompanyada.

Atès que l’article 48.2 del Decret legislatiu 1/2010, que aprova el text refós de la llei d’urbanisme
estableix que els projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable han de
ser aprovats prèviament per l’ajuntament i definitivament per la Comissió territorial d’urbanisme.
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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:

I.  Aprovar  amb  caràcter  previ  el  projecte  d’AMPLIACIO  DE  NAU  INDUSTRIAL  EXISTENT
DESTINADA AL TALL DE PEDRA NATURAL presentat per la raó social MARBRES CASTELL, S.A.

II. Trametre aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per a la seva
aprovació definitiva.

3. LLICÈNCIES D’ACTIVITAT  

EPAR. COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: MUÑOZ PRADES, CARMEN
Registre General: 1222 - 04/05/2020
Expedient: 2-37-15-20 A
Emplaçament: CALVARI, 24, BAIXOS

 Activitat: FLECA AMB OBRADOR I CONSUMICIO AL LOCAL. MENJARS PER
EMPORTAR

Aforament total activitat: 40 PERSONES
Classificació de l’activitat: RÈGIM DE COMUNICACIÓ

ACTIVITAT RECREATIVA
RESTAURACIÓ
BAR

Antecedents:

1. En data 9/10/2015 la Junta de Govern Local va acceptar la comunicació d'obertura d'un establiment
per exercir l'activitat de FLECA AMB OBRADOR I CONSUMICIO AL LOCAL, situat al carrer CALVARI,
24, BAIXOS, el titular del qual és la Sra. MUÑOZ PRADES, CARMEN.

2.  En data  04/05/2020 va entrar en aquest  Ajuntament una sol·licitud de modificació de l'activitat
existent de FLECA AMB OBRADOR I CONSUMICIO AL LOCAL, al carrer CALVARI, 24, BAIXOS per
incloure el servei de MENJAR PER EMPORTAR, acompanyada de la documentació exigida per la
normativa vigent, sol·licitada per part de la Sra. MUÑOZ PRADES, CARMEN.

3. 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  inclusió  de  la  terrassa  a  l'activitat  suposa  un  canvi  de  règim,  passant  de  ser  una
comunicació a ser una llicència; s'entén aquest canvi com una modificació substancial, per aquesta
raó es considera un canvi substancial.

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

5. L'horari d'obertura i tancament de l'activitat, donat que no s'indica el contrari a la documentació
aportada i que l'ajuntament no n'indica cap d'especial, serà el genèric previst per una activitat de les
seves característiques, regulat per la Generalitat de Catalunya.

6. Els tècnics municipals han informat favorablement sobre el projecte.
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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  la  comunicació  que  la  Sra.  MUÑOZ  PRADES,  CARMEN ha  efectuat  per  modificar
l’activitat existent de FLECA AMB OBRADOR I CONSUMICIÓ AL LOCAL, passant a ser l'activitat de
FLECA AMB OBRADOR I CONSUMICIO AL LOCAL. MENJARS PER EMPORTAR al carrer CALVARI,
24, BAIXOS, salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

2.  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 i als efectes de comunicació oportuns.
Seran objecte, tant de control inicial com dels controls periòdics, totes les determinacions fixades en
la llicència.

3. 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.
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.

OBERTURA ESTABLIMENTS. DECLARACIÓ RESPONSABLE. ASSABENTAT.  

Sol·licitant: ABENZA JAIME, LORENA
     Registre General:       1467 - 29/05/2020

Expedient: 2-37-20-13
     Emplaçament:      C. SANT LLUC, 33
     Activitat:      CLASSES DE REFORÇ ESCOLAR
     Classificació de l’activitat:     DECLARACIÓ RESPONSABLE

Antecedents:

1. En data 29/05/2020 va entrar en aquest Ajuntament una declaració responsable d'inici de l'activitat
de  CLASSES DE REFORÇ ESCOLAR al  C. SANT LLUC, 33, acompanyada de la documentació
exigida per la normativa vigent, per part de la Sra. ABENZA JAIME, LORENA. 

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts per l'article 13.1.a) 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.
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3. Els tècnics municipals han informat favorablement.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 29/05/2020 la Sra. ABENZA
JAIME, LORENA inicia l'activitat de CLASSES DE REFORÇ ESCOLAR al C. SANT LLUC, 33, 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. Inscriure l'esmentada activitat al Registre municipal d'activitats.

COMUNICACIÓ TINENÇA ANIMALS  

Sol·licitant:  PONCE CALLARISA, NARCIS
     Registre General:        1387 - 13/05/2020

Expedient:  2-37-20-11
     Emplaçament:              POL. 34, PARC. 214
     Objecte:                        PERMIS PER TENIR DOS BURROS

Antecedents:

1. En data 13/05/2020 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació de PERMIS PER TENIR DOS
BURROS al  POL. 34, PARC. 214, per part del Sr. PONCE CALLARISA, NARCIS. 

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 13/05/2020 el Sr. PONCE
CALLARISA, NARCIS comunica el  PERMIS PER TENIR DOS BURROS al  POL. 34, PARC. 214,
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.
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4.    RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER MOBLES JJP SA,  CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE  
GOVERN LOCAL DE 13 DE MARÇ DE 2020, DE NO ACCEPTACIÓ DE LA COMUNICACIÓ D’INICI D’ACTIVITAT  
D’INSTAL·LACIÓ DE CARPA DESMUNTABLE.  

Antecedents de fet

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,
per no ajustar-se als preceptes de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental
d’activitats, 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.

4. En data 13/03/2020, la Junta de Govern Local va 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, pels motius
que es van indicar en el mateix dictamen, i es va acordar No acceptar la comunicació d'inici d'activitat
de INSTAL·LACIO DE CARPA DESMUNTABLE, que va fer 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.

5. En data 20/03/2020, amb el RGE 764, es presenta per part de MOBLES JJP, SA, representada pel
mandatari Sr. MANUEL TOMAS ANDREU, escrit contra la resolució de la Junta de Govern local de de
no acceptació de la comunicació d’inici d’activitat d’instal·lació de carpa desmuntable, al qual se li ha
de donar el tractament de recurs de reposició, malgrat que el sol·licitant no el qualifiqui així en el seu
escrit, en base a l’article 115 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques que estableix que «El error o la ausencia de la calificación del recurso
por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero
carácter”.

Fonaments:

1. L’activitat està 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
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
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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 al recurs presentat per l’interessat  en data 20/03/2020, s’ha emès un informe tècnic
jurídic conjunt de l’arquitecte municipal i la secretària municipal de data 04/06/2020 que consideren
que  s’han  de  desestimar  les  al·legacions  presentades  en  els  termes  següents:  (es  transcriu
literalment l’apartat sisè i la conclusió final de l’informe)

«6. El motiu del present informe és donar contestació a aquest nou escrit (recurs de reposició)
mitjançant el qual, el tècnic Manel Tomàs Andreu, com a enginyer tècnic industrial, enumera un
seguit de punts,  per mostrar la seva disconformitat amb  l’acord de la Junta de Govern local de 13
de març de 2020 de desestimació de les al·legacions presentades en data 04/12/2019 i  de no
acceptació de la comunicació d’inici d’activitat d’instal·lació de carpa desmuntable. En aquest escrit
manifesta un seguit de qüestions les quals procedim a revisar:

6.1.  En  l’esmentat  escrit,  bàsicament  es  reitera  i  s’intenta  justificar  la  documentació  
presentada en anterioritat, sol·licitant de nou la instal·lació temporal de la carpa desmuntable.

6.2.  El tècnic exposa que s’insisteix en la necessitat de tramitar l’expedient  com un inici  
d’activitat d’acord a l’art. 52 (Formalització de la comunicació) de la Llei 20/2009, de 4 de  
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (en endavant LPACA), deixant  
sense efecte l’aplicació pràctica de l’art. 59 (Intervenció administrativa en les modificacions de
les activitats) de la mateixa llei.

L’art. 59, en el seu apartat e), esmenta que «les modificacions de les activitats de l’annex III 
s’han de  comunicar a  l’ajuntament  competent»  L’art.  52  regula,  però,  com  s’ha  de  
formalitzar una comunicació. 

6.3.  Que  el  sol·licitant  ha  tramitat  l’expedient  (2-37-19-12)  a  la  Seu  electrònica  de  
l’Ajuntament. Manifesta que aquest procediment és l’adequat, i que «en cap cas requereix en 
el seu formulari al peticionari la documentació pròpia de la comunicació d’inici d’activitats  
(Projecte Bàsic, Certificació) que regula l’art. 52 de la LPACA.

El formulari és un document tipus, el qual incorpora un apartat de «documentació que aporta 
el sol·licitant». En aquest apartat, el sol·licitant ha d’aportar la documentació necessària per 
tal de complementar la informació requerida, i per tal de fer efectiu el tràmit de comunicació, i 
que s’explicita a l’apartat núm. 3 del mateix article 52.

L’art. 59 fa referència a la necessària comunicació a l’Ajuntament, i és llavors l’art. 52 el que 
regula la formalització d’una comunicació.

6.4. Que s’observa una contradicció entre els procediments regulats a la Seu electrònica, i les
conclusions de l’informe tècnic-jurídic.
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No es veu cap contradicció entre el procediment regulat a la Seu electrònica (que consisteix 
en un model de presentació de documentació), i els arguments exposats a l’informe tècnic-
jurídic.

6.5. Que en la documentació i escrits aportats pel peticionari ha quedat acreditat el caràcter 
de la modificació de l’activitat autoritzada i preexistent com a Modificació NO substancial.

L’article 59.2. de la LPACA esmenta els paràmetres per qualificar les modificacions com a  
substancials  o  no  substancials,  tenint  en  compte  la  major  incidència  de  la  modificació  
projectada i segons un seguit de criteris.

El  tècnic  manifesta  que  aquesta  qualificació  com  a  modificació  no  substancial  resta  
acreditada.

Des  dels  Serveis  Tècnics  de  l’Ajuntament  es  va  considerar  no  suficient  la  justificació  
presentada al tràmit inicial, la qual era inexistent. En aquell tràmit es va limitar a afirmar que 
a  nivell  ambiental,  no  es  modificaven  els  vectors  ambientals  (aigua,  residus,  consums  
energètics, emissions, soroll, ..) existents.   En qualsevol cas, mentre no es desenvolupi per 
reglament  els  paràmetres  per  a  qualificar  les  modificacions  com  a  substancials,  o  no  
substancials,  normalment es justifica tècnicament mitjançant l’anàlisi  de la situació actual  
existent de l’activitat, i la situació posterior a l’aplicació dels esmentats canvis. 

6.6. Respecte als paràmetres d’ocupació de la parcel·la, establerts per les NSU, es posa de 
manifest la temporalitat de l’ocupació sol·licitada. També manifesta la voluntat de dur a terme 
un Conveni Urbanístic amb l’Ajuntament d’Ulldecona.

Als  efectes legals,  la  temporalitat  de la  construcció  i  de la  consegüent  ocupació  hauran  
d’autoritzar-se, si s’escau, sempre amb el compliment dels paràmetres urbanístics i de la  
legislació urbanística vigent, tant si aquesta construcció és permanent com desmuntable.

6.7. Que s’han dut a terme les comprovacions en l’àmbit de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de 
prevenció  i  seguretat  en  matèria  d’incendis  en  establiments,  activitats,  infraestructures  i  
edificis,  i  exposa  que  el  peticionari  ha  justificat  degudament  que  en  l’activitat  NO  ES  
COMPLEIXEN ELS SUPÒSITS AL CONTROL PREVENTIU.

Es justifica aquest punt en base al projecte tècnic redactat per el tècnic enginyer que va  
redactar el projecte anterior en base al qual es va obtenir la llicència actual (EFRÉN BORRÀS
HETZLER), i  segons el qual l’activitat té una configuració tipus C (edifici  aïllat) i  la  seva  
càrrega de foc li atorga un RISC GRAU BAIX 2.

El tècnic manifesta que amb la nova modificació la càrrega de foc del nou sector seria també 
RISC GRAU BAIX 2, i per tant no s’incrementa el nivell de risc intrínsec i no es compleix el 
supòsit sotmès al control preventiu de l’Administració de la Generalitat.

Per  tal  de  poder  comprovar  els  càlculs  justificatius  de  la  càrrega  de  foc,  caldrà  que  
prèviament, el tècnic presenti la informació completa de la càrrega de foc actual (la que es 
va presentar al seu dia pel tècnic EFRÈN BORRAS) degudament comprovada i corregida, si 
s’escau, en base als canvis que hagin pogut haver, així com la nova càrrega de foc tenint  
en compte  l’ampliació  proposada.  A tal  efecte,  cal  presentar  plànols,  i  delimitar  tots  els  
espais segons els sectors d’incendi.
Per al càlcul correcte de la càrrega de foc cal definir els espais concrets, sobre els plànols de 
distribució,  i  segons  les  mercaderies  i  activitats  que  s’hi  desenvolupen.  Fetes  aquestes  
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comprovacions, s’ha pogut comprovar que el conjunt resultant, en base a la informació que 
disposa l’Ajuntament, és de RISC INTRÍNSEC  MITJÀ, nivell 4

A l’acord de la Junta de Govern de 13 de març, de desestimació de les al·legacions de les 
al·legacions, ja s’indica i es justifiquen el càlculs. El detall dels mateixos, haurà de ser el  
tècnic que durà a terme el projecte qui els revisi i/o justifiqui.
En qualsevol cas, és important per tal de poder dur els càlculs de manera correcta que es 
revisi la documentació inicialment presentada pel tècnic Efrén Borras Hetzler, ja que a l’edifici 
actual,  sense tenir  en compte l’ampliació  que ara es proposa,  ja  es parteix  d’un  RISC  
INTRÍNSEC  MITJÀ, nivell 4, amb una Qe=363,80 Mcal/m², que corresponen a 1.523 MJ/m².

Conclusió.

A la  vista  de  l’escrit  presentat,  i  analitzades  les  al·legacions  formulades,  el  tècnic  i  la  
secretària que subscrivim el present informe, considerem que s’ha de desestimar pels motius 
exposats anteriorment.»

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Desestimar el recurs de reposició presentat per la raó social MOBLES JJP, S.A, contra l’acord de la
Junta de Govern de 13 de març de 2020, de no acceptació de la comunicació prèvia, seguint el criteri
de l’informe conjunt tècnic jurídic, de l’arquitecte municipal i secretària municipal, de data 04/06/2020,
i pels motius que es transcriuen en el fonament jurídic cinquè d’aquest dictamen.

5.   RECTIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ MESTRE MOREIRA   
MITJANÇANT UNA OPERACIÓ JURÍDICA COMPLEMENTÀRIA   

1. En data 16 de maig de 2002 es va aprovar inicialment, per la Junta de Govern Local, el projecte de
reparcel·lació del polígon d’actuació Mestre Moreira,  i la seva aprovació definitiva es va produir en
sessió  de  data  18  de  maig  de  2006,  conjuntament  amb  l'annex  que  actualitzava  la  relació  de
propietaris.

2. L'esmentat projecte descrivia la finca registral número 24058, com a propietat de la Sra. Ángela
García Tallada. Que la Sra. Ángela García Tallada va transmetre l’esmentada finca en data 13 de
febrer de 2006, per escriptura de compraventa autoritzada davant del Notari de Sant Carles de la
Ràpita Don Luis Miguel Serrano Deusa, (protocol 324) essent els reals propietaris de la finca, en la
data d'aprovació del projecte de reparcel·lació, el Sr. Juan Brunet Santamaria i  Sra. Josefa Ferré
Sorli.

3. Com a conseqüència de la incorporació de la finca registral indicada en el projecte de reparcel·lació
se li va adjudicar a la Sra. Ángela García Tallada una finca de resultat en el projecte de reparcel·lació,
practicant-se la corresponent liquidació de les quotes d'urbanització, sense que aquesta tingués la
condició de subjecte passiu de les mateixes per no tenir la consideració de propietària dels terrenys
inclosos en la unitat reparcel·lable, en el moment de l'aprovació  del projecte de reparcel·lació.

4. L'article 168.1 b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'Urbanisme,  permet  rectificar  els  projectes  de  reparcel·lació  mitjançant  operacions  jurídiques
complementàries quan la rectificació tingui per objecte les circumstàncies descriptives de les finques
aportades o resultants,  sempre que no afectin  la  participació  de les persones titulars  de finques
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aportades en la comunitat reparcel·latòria o la quantificació de l'aprofitament urbanístic atribuït a les
finques resultants. En aquest cas la tramitació de l'expedient es limita a l'aprovació de l'òrgan actuant,
prèvia  compareixença  de  les  persones  titulars  interessades  o,  altrament  prèvia  notificació  a  les
persones  interessades  del  contingut  de  la  rectificació,  amb  fixació  d'un  termini  de  vint  dies  per
presentar les al·legacions que estimin oportunes.   

5.  La Sra.  Josefa Ferré  Sorli,  en data  28 de maig de 2019 (assentament  1755),  va  sol·licitar  la
rectificació del projecte de reparcel·lació, adjuntant l’escriptura de propietat de la finca.
Per tant, procedeix rectificar el projecte de reparcel·lació, a la vegada que s’haurà de procedir a la
liquidació de la quota d'urbanització corresponent a la finca en qüestió, a nom dels reals propietaris,
com a subjectes passius de la mateixa, i procedir a la devolució per ingressos indeguts a la Sra.
Agustina Roure Alomar,  el Sr. Joan Roure Alomar i  la Sra. Núria Roure Alomar,  els quals es van
subrogar en la posició de la Sra. Ángela García Tallada durant la tramitació del procediment i van
efectuar el pagament de la quota d’urbanització.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I.  Aprovar  inicialment  la  rectificació  del  projecte  de  reparcel·lació  del  polígon  d’actuació  Mestre
Moreira, aprovat definitivament per la junta de Govern Local en sessió de data 18 de maig de 2006,
en els termes següents:

1. La finca inicial, descrita en el projecte de reparcel·lació com a finca P4 , corresponent a
la següent finca registral

a) Finca registral: 24.058
Tom: 3.132
Llibre: 269
Foli 45

s'ha d'entendre aportada pel seus reals propietaris, el Sr. Juan Brunet Santamaria i  Sra.  
Josefa Ferré Sorli. 

- En conseqüència la finca resultant, descrita en el projecte de reparcel·lació com a finca P4,
s'ha d'entendre adjudicada al Sr. Juan Brunet Santamaria i Sra. Josefa Ferré Sorli.

II. Anul·lar la liquidació emesa contra Agustina Roure Alomar, el Sr. Joan Roure Alomar i la Sra. Núria
Roure Alomar, per import de 3.699,85 euros, la qual va ser pagada en març de 2007, i ordenar la
devolució  de  l’ingrés  indegudament  efectuat,  amb  l’abonament  dels  interessos  de  demora
corresponents.

III. Aprovar, en substitució de la liquidació anul·lada en el punt anterior, una nova liquidació a càrrec
del Sr. Juan Brunet Santamaria i Sra. Josefa Ferré Sorli, pel mateix import de la liquidació anul·lada
més els interessos de demora corresponents.

IV. D’acord amb l’article 168.1 b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei d'Urbanisme atorgar als interessats afectats per la modificació un termini de vint dies per a
presentar les al·legacions que estimin oportunes. En cas de no presentar-se al·legacions l’aprovació
inicial de la rectificació s’elevarà automàticament a definitiva.

V.  Autoritzar  a  l’Alcaldessa  a  formalitzar  els  documents  que  siguin  necessaris  a  fi  de  donar
compliment a aquests acords, fins i tot a la seva formalització en escriptura pública, en cas que fos
necessari.
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6.    ATORGAMENT DELS AJUTS DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ DESTINATS A EMPRESES D’ULLDECONA QUE  
CONTRACTIN PERSONES DESOCUPADES I A NOUS AUTÒNOMS EMPADRONATS A ULLDECONA, ANY 2018  

En  data  19  de  juny  de  2018  es  va  publicar  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Tarragona  la
convocatòria  de  l’ajut  de  foment  de  l’ocupació  destinat  a  empreses  d’Ulldecona  que  contractin
persones desocupades i a nous autònoms empadronats a Ulldecona, any 2018.

Vistes les sol·licituds presentades pels interessats i els informes emesos pels Serveis Administratius
municipals.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Concedir la subvenció de foment de l’ocupació als beneficiaris que es detallen a continuació:

Nom NIF Modalitat
Jorge Manuel Sanchez Cuadal 52155774P Autònoms
Oriol Ivern Case 47859961C Autònoms
Lorena Abenza Jaime 47827755Z Autònoms
Irene Maria Forcadell Poy 47820215H Autònoms
Meritxell Vericat Polo 47826454R Autònoms
Llorenç Fabregat Guerrero 47823381X Autònoms
Miquel Millan Callarisa 78582012M Autònoms

2. Notificar aquest acord a les persones interessades.

3. Donar trasllat d'aquest acord a la Tresoreria municipal per tal de realitzar el pagament de la primera
fracció de l’ajut (250 €)

7.  LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  

Sol·licitant:          EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.
Registre General:     203 - 20/01/2020
Expedient:          2-43-20-3
Emplaçament:                      CAMI LA ROJA, CTRA. TV-3319 (PROLONGACIO C. MESTRE      

            HIERRO)          
Superfície ocupada:     0,00 m2

Motiu de l'ocupació::    OBERTURA DE RASA PER NOU SUBMINISTRAMENT ELECTRIC  
    PER L'ENLLUMENAT PUBLIC. REF. 150227-BT

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació de via pública dalt referenciada,

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:
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1. Atorgar a EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U. la llicència dalt referenciada, condicionada
a la restitució dels paviments a l’estat original anterior a l’execució de les obres i, a l'acompliment de
l'ordenança municipal d'instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la via
pública.

Només es permet l'obertura de rases entre dilluns i dijous, fins les 7 de la tarda, de tal manera que no
es poden obrir rases en cap cas en cap de setmana.

Abans d'iniciar les obres s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el dia d'inici de les obres i el
nom  i  telèfon  de  la  persona  responsable  de  les  mateixes,  per  correu  electrònic
(stecnics@ulldecona.cat)  o  fax  (977720622,  a  l'atenció  dels  serveis  tècnics),  amb  una  antelació
mínima de 48 hores al seu inici.

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.

8. LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL  

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

Sol·licitant: Amparo Maria Vila Martin
Ubicació: Pedres 5-6

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per a una parada interior
al mercat municipal, Pedres 5-6.

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

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar a Amparo Maria Vila Martin la llicència dalt referenciada. Aquesta llicència s'atorga fins a
convocatòria general per a l’adjudicació de noves llicències.

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

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

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I.  Acceptar  les renúncies a  la  llicència  d'ocupació  temporal,  parada  interior/exterior  al  mercat
municipal, que es detallen a continuació:

Sol·licitant: Montserrat Marcelino Ferré
Emplaçament: Cardenal Gomà, 2

Sol·licitant: Maria Angeles Reverter Bort
Emplaçament: Pedres 5-6

9.   ADQUISICIÓ D’UNA FINCA EMPLAÇADA AL CARRER MAJOR NÚMERO 65 DEL BARRI DELS VALENTINS,  
DEL TERME MUNICIPAL D'ULLDECONA, A TÍTOL ONERÓS PER ADQUISICIÓ DIRECTA.  

L'Ajuntament d'Ulldecona considera necessari adquirir una finca situada al carrer Major, número 65,
del  barri  dels  Valentins  del  terme  municipal  d'Ulldecona  (referència  cadastral
7210701BF7071A0001PW), atès que és necessari per poder ampliar el pas actual que hi ha sobre el
barranc, que és la carretera TV-3322, ja que actualment no disposa de cap pas per als vianants, sent
perillós el pas d’aquests, ja que passen per dintre la carretera amb els vehicles.

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

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

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

Atès que la Disposició Addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, en el seu apartat 9,  reserva a la competència de l’Alcaldessa l’adquisició de béns
immobles i drets  subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació no superi el
10%  dels  recursos  ordinaris  del  Pressupost  ni  l’import  de  tres  milions  d’euros,  i  que  aquesta
competència fou delegada en la Junta de Govern Local en data 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
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I. Adquirir la finca relacionada a continuació, lliure de càrregues i gravàmens per l’import que també es
relaciona:

a) Adreça: Major, 65,  Barri Valentins, Ulldecona
Ref. Cadastral:   7210701BF7071A0001PW
Superfície: 443 m2 (segons cadastre)
Dades registral:      Tom: 3.085

Llibre: 266
Foli: 35
Finca: 19.618
Finca: 20.586

Titular registral: MARIA ISABEL GIL MARSA
Import: 13.500 €

II. Aprovar la modificació de crèdit TR/01/2020, per tal d’habilitar crèdit adequat i suficient. Disposar la
quantitat de 13.500 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 933.60000.

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

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

La Presidenta, La secretària,
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