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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 10 DE JULIOL 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 deu de juliol 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. Aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic «les Moles». 

5. Llicències d’ocupació de la via publica.

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

7. Llicències d'ocupació temporal: Mercat municipal. 

8. Adjudicació d'una llicència d'ús privatiu d'una porció de domini públic municipal al costat de
la plaça de bous per a l'activitat de venda de begudes i entrepans.

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  12  de  juny  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: EAGB
Registre general: 1426 - 20/05/2020
Expedient: 2-33-20-21
Emplaçament: POL. 54, PARC. 437
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA A LA FINCA
Observacions: Condicionada a:

• La tanca haurà de ser del tipus cinegètic.
• Caldrà situar la tanca a una distància mín.  d’un metre respecte al

camí.
• La tanca tindrà una alçada màx. de 3 metres.

Nom: CMR
Registre general: 1435 - 21/05/2020
Expedient: 2-33-20-22
Emplaçament: MURADA DE DALT, 4
Obra a realitzar: SUBSTITUCIO D'UN TRAM DE SOSTRE
Observacions: Abans d’iniciar  les obres caldrà  dipositar  la  fiança prevista en l’article

11.c) del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de
gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula
la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
En el  termini  d’un mes a comptar  des de la finalització de les obres,
haurà de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la
quantitat i tipus de residus lliurats.

Nom: JBC
Registre general: 1434 - 21/05/2020
Expedient: 2-33-20-23

Expedient: 1-3-20-5
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Emplaçament: POL. 83, PARC. 74, 75, 77
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO D'UN REIXAT SOBRE MURET EXISTENT

Nom: VBS
Registre general: 1461 - 28/05/2020
Expedient: 2-33-20-24
Emplaçament: SANT PASQUAL, 11
Obra a realitzar: ENDERROC EDIFICACIO 
Observacions: Condicionada  a  què  caldrà  dur  a  terme  aquelles  tasques  que  es

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

Nom: GBB
Registre general: 1491 - 03/06/2020
Expedient: 2-33-20-25
Emplaçament: POL. 54, PARC. 244
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE CISTERNA
Observacions: Condicionada a què caldrà separar la nova construcció de cisterna un

mínim de 3 metres respecte al límit de la finca.

Nom: JCP
Registre general: 1499 - 03/06/2020
Expedient: 2-33-20-26
Emplaçament: MAJOR, 94 - ELS VALENTINS
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE COBERT METÀL·LIC
Observacions: Condicionada a què: 

    • Caldrà presentar, abans de l’inici de les obres, l’acord amb el veí per
la reculada de l’edificació (almenys amb el veí que limita al Nord). Art.
11.4.2. 2. de les NSU.
    • Caldrà donar tractament de la paret de bloc de formigó com a façana
(és a dir, l’acabament de la mateixa no admetrà l’obra de fàbrica vista de
bloc).
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: DRS
Registre general: 1498 - 03/06/2020
Expedient: 2-33-20-27
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Emplaçament: POL. 34, PARC. 210
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA I BASSA DE REG
Observacions: Condicionada a:

• La part opaca (paret) no superarà els 0,80 metres d’alçada, i la resta
fins a 3 metres, es pot executar amb tanca metàl·lica calada. 

• Caldrà situar la tanca a una distància mín.  d’un metre respecte al
camí.

• Per a la bassa, s’haurà de respectar la distància de 10 metres a l’eix
de camí de primer ordre, i 6 metres a la resta de camins, així com de
3 metres a la resta de límits de la parcel·la.

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: AGRICOLA CITRICS DELTA SL
Registre general: 1543 - 05/06/2020
Expedient: 2-33-20-28
Emplaçament: PARIS, 14, 15 - POL. IND. VALLDEPINS II
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO  DE  NAU  MAGATZEM  PER  INDUSTRIA

AGROALIMENTARIA
Observacions: Condicionada a què no es podrà posar en ús la nova edificació fins que

no  es  dugui  a  terme  el  tràmit  per  l’autorització  de  la  corresponent
llicència d’activitat, o la modificació de l’activitat existent la qual incorpori
les noves instal·lacions. 
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: INPORBA 2009, SL
Registre general: 1654 - 15/06/2020
Expedient: 2-33-20-29
Emplaçament: POL. 80, PARC. 155
Obra a realitzar: SUBSTITUCIO COBERTA DE LA NAU M1 DEL COMPLEX
Observacions: Condicionada a què caldrà presentar a l’Ajuntament, en el termini d’un

mes a comptar des de la finalització de l’obra, un certificat del gestor
referent en referència a les plaques de fibrociment amb amiant. 
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.

Expedient: 1-3-20-5
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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: CHP
Registre general: 1664 - 15/06/2020
Expedient: 2-33-20-30
Emplaçament: POL. 34, PARC. 262
Obra a realitzar: CANVIAR LA COBERTA D'UNA CONSTRUCCIO EXISTENT DE 25 M2
Observacions: Condicionada a:

• Caldrà  donar  compliment  a  allò  que  preveuen  les  Normes
Subsidiàries  de  Planejament  d'Ulldecona  (art.  15.12.),  el  Pla
Territorial Parcial de les Terres de l'Ebre (art. 2.6. de les Directrius de
Paisatge)  aplicant  les  mesures  preventives,  correctores  i
compensatòries per tal de reduir l'impacte paisatgístic, així com el Pla
Director Urbanístic de les Construccions Agrícoles Tradicionals de les
Terres de l'Ebre (PDUCATE). 

• La coberta serà inclinada, acabada amb teula àrab de ceràmica no
esmaltada  o  planxa  d’acer  imitació  teula,  i  amb  un  acabat  no
reflectant.

Nom: COMUNITAT DE PROPIETARIS VICENT AUBÀ
Registre general: 1739 - 25/06/2020
Expedient: 2-33-20-31
Emplaçament: VICENT AUBA,7
Obra a realitzar: FER UNA RAMPA D'ACCES PER MINUSVALIDS A L'EDIFICI
Observacions: Condicionada a la restitució dels paviments a l’estat original anterior a

l’execució de les obres, el paviment de la rampa serà de panot, i caldrà
adoptar les mesures de seguretat necessàries per tal de garantir el pas
dels viannants i/o vehicles per la via pública en condicions de seguretat.

Nom: SAN ALFONSO, COOP. V.
Registre general: 1761 - 30/06/2020
Expedient: 2-33-20-32
Emplaçament: PARIS, PI-1 . POL. IND. VALLDEPINS I (POL. 66, PARC. 201)
Obra a realitzar: CANVI DE COBERTA DE LA NAU 
Observacions: Condicionada a que un cop s’hagi finalitzat les obres, caldrà presentar un

certificat  tècnic  acreditatiu  de  la  retirada  i  emmagatzematge  dels
materials  de  coberta  que  es  preveuen  substituir,  tant  de  la  xapa
metàl·lica com dels lluernaris de policarbonat.
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.

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.
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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.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. CONSTITUCIÓ D’UN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL  

Nom: MCHE
Registre general: 1745 - 26/06/2020
Expedient: 2-33-15-69 A
Objecte: CONSTITUCIÓ D'UN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL
Emplaçament: MAR, 3 - MURADA DE BAIX, 4 - MARTELL, 2

Vista la sol·licitud de llicència dalt referenciada, per procedir a la constitució d’un règim de propietat
horitzontal d’un immoble segons la documentació acompanyada;

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern de data 13/11/2015 sobre el règim de propietat
horitzontal.

2. Atorgar a MCHE la llicència de constitució d’un règim de propietat horitzontal,  d'acord amb les
determinacions que conté la documentació presentada i que s’annexa a aquest acord, salvat el dret
de propietat i sens perjudici de tercer; i condicionada a què si s’han de realitzar obres per modificar
l’estat actual de la construcció per adequar-se a la llicència de parcel·lació, s’haurà de sol·licitar la
corresponent llicència urbanística.

Expedient: 1-3-20-5
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APROVACIÓ PRÈVIA DE PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA D’INTERÈS PÚBLIC EN SÒL NO URBANITZABLE  

Nom: PVG 
Registre general: 978 - 07/04/2020
Expedient: 2-33-20-15
Emplaçament: POL. 73, PARC. 249 (Pda. Puig, 3)
Actuació específica: RECUPERACIO  DE  COBERTA D'UN  MAGATZEM  I  FORMACIO  DE

PISCINA AL RAJOLAR DE BONIC

Vista  la  sol·licitud  de  llicència  dalt  referenciada,  per  realitzar  l'activitat  de  RECUPERACIO  DE
COBERTA D'UN  MAGATZEM  I  FORMACIO  DE  PISCINA AL RAJOLAR  DE  BONIC,  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.

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  de  RECUPERACIO DE COBERTA D'UN MAGATZEM I
FORMACIO DE PISCINA AL RAJOLAR DE BONIC presentat pel Sr. PVG.

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  

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT. COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: PUIG QUERALT, M. ANGELS
     Registre General: 1509 - 04/06/2020

Expedient: 2-37-20-14
Emplaçament: AV. CATALUNYA, 60, P. BAIXA I AV. CATALUNYA, 60, P. PRIMERA - 

EL CASTELL
     Activitat: 2 HABITATGES D'US TURISTIC
     Classificació de l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

Antecedents:

1. En data  04/06/2020 va entrar en aquest  Ajuntament una comunicació d'inici  de l'activitat  de  2
HABITATGES D'US TURISTIC a l’AV. CATALUNYA, 60, P. BAIXA I AV. CATALUNYA, 60, P. PRIMERA
- EL CASTELL, acompanyada de la documentació exigida per la normativa vigent, per part de la Sra.
PUIG QUERALT, M. ANGELS. 

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.
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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  04/06/2020 la Sra.  PUIG
QUERALT, M. ANGELS inicia l'activitat de ’2 HABITATGES D'US TURISTIC a l’AV. CATALUNYA, 60,
P. BAIXA I AV. CATALUNYA, 60, P. PRIMERA - EL CASTELL, 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. DECLARACIÓ RESPONSABLE. ASSABENTAT.  

Sol·licitant: TOMAS MILLAN, ROSA
Registre General: 1564 - 10/06/2020
Expedient: 2-37-20-16
Emplaçament: MERCE CALDUCH, 1, ESC. D, 3, 1
Activitat: SERVEIS DE TRACTAMENT DE BELLESA
Classificació de l’activitat: DECLARACIÓ RESPONSABLE

Antecedents:

1. En data 10/06/2020 va entrar en aquest Ajuntament una declaració responsable d'inici de l'activitat
de  SERVEIS  DE  TRACTAMENT  DE  BELLESA al  carrer  MERCE  CALDUCH,  1,  ESC.  D,  3,  1,
acompanyada  de  la  documentació  exigida  per  la  normativa  vigent,  per  part  de  la  Sra.  TOMAS
MILLAN, ROSA.

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.

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 10/06/2020 la Sra. TOMAS
MILLAN,  ROSA inicia  l'activitat  de  SERVEIS DE TRACTAMENT DE BELLESA al  carrer  MERCE
CALDUCH, 1, ESC. D, 3, 1, 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.

Expedient: 1-3-20-5
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COMUNICACIÓ TINENÇA ANIMALS  

Sol·licitant: UNIBASO BERASATEGUI, JULEN
Registre General: 1760 - 30/06/2020
Expedient: 2-37-20-17
Emplaçament: POL. 41, PARC. 33, 170
Objecte: TINENÇA PER AUTOCONSUM DE 5 GALLINES, 2 CONILLS I  1  

CABRA

Antecedents:

1.  En  data  30/06/2020 va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  de  TINENÇA  PER
AUTOCONSUM DE 5 GALLINES, 2 CONILLS I 1 CABRA al  POL. 41, PARC. 33, 170, per part del Sr.
UNIBASO BERASATEGUI, JULEN. 

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 30/06/2020 el Sr. UNIBASO
BERASATEGUI, JULEN comunica la TINENÇA PER AUTOCONSUM DE 5 GALLINES, 2 CONILLS I
1  CABRA al  POL.  41,  PARC.  33,  170,  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.

4.    APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC «LES MOLES».   

1. El Sr. Jeroni Castell Vidal, en representació de l’empresa Castell Vidal, SL en data 18 de maig de
2020 va presentar a l’Ajuntament d’Ulldecona un pla especial urbanístic que té per objecte definir els
paràmetres urbanístics i  les ordenances reguladores per a l’ordenació de l’activitat actual, i alhora
preveure la renovació de les construccions existents i planificar els espais necessaris pels possibles
creixements futurs.

2. Atès que obra en l’expedient l’informe de l’arquitecte municipal i l'informe jurídic sobre la normativa
aplicable i el procediment a seguir.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Aprovar inicialment el Pla Especial urbanístic “les Moles“.
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2. Sotmetre’l al tràmit d'informació pública  durant un termini d'un mes mitjançant anunci que s'inserirà
en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  en  la  premsa  periòdica;  període  durant  el  qual  quedarà
l'expedient a disposició de qualsevol que vulgui examinar-lo, podent fer les al·legacions pertinents.

3. Sol·licitar els informes necessaris de tots els organismes afectats pel Pla.

5.  LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  

Sol·licitant: REOLID LAZARO, ANNA
Registre general: 1592 - 12/06/2020
Expedient: 2-43-20-13
Emplaçament: SANT RAFEL, 15 - ELS VALENTINS
Superfície ocupada: 6,00 m2
Motiu de l'ocupació: OBERTURA  DE  RASA  PER  CONNEXIO  A  LA  XARXA  DE

CLAVEGUERAM

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:

1. Atorgar a  REOLID LAZARO, ANNA 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.
Caldrà dur a terme la connexió del nou col·lector, perpendicular a la traça de la carretera, i l’existent
que discorre per l’eix de la TV-3322, mitjançant pou cec, és a dir, sense tapa de registre.

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.

Expedient: 1-3-20-5
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6.     LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC: GUALS.  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUAL  

Sol·licitant: MGCB
Emplaçament: c/Adell, 15
Metres lineals: 4
Número de placa: 781

Vista  la  sol·licitud  de  llicència  d'ocupació  del  domini  públic  dalt  referenciada,  per  a  un  gual  a
l'emplaçament c/Adell, 15.

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

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar a MGCB 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'art.  16  de
l'ordenança  municipal  reguladora  dels  guals  per  entrada  i  sortida  de  vehicles  al  terme municipal
d'Ulldecona.

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'urbanització i d'ordenació del trànsit,
i sense dret a indemnització.

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, amb l'obligació de complir amb les condicions que preveu
l'article 17 de l'ordenança municipal reguladora dels guals per entrada i sortida de vehicles al terme
municipal d'Ulldecona. I que 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.

4.  La  llicència  de  gual  comporta  automàticament  la  llicència  d'obres  en  els  casos  en  què  sigui
necessària l'adequació o senyalització del gual corresponent, d'acord amb les oportunes indicacions
tècniques referents als elements urbans a emprar.

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

Sol·licitant: MCBL
Titular anterior: MALF
Emplaçament: c/General Cabrera, 7
Metres lineals:    3

En data 8 de juliol de 2020, amb registre general d'entrada número 1824, s'ha sol·licitat canvi de
titularitat de la llicència de gual amb número 229, corresponent al c/General Cabrera, 7, per tal que la
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Sra. MCBL figuri com a nova titular. Així mateix s’ha sol·licitat una reducció dels metres del gual, que
comptaven amb 4 metres lineals, per llevar-ne 1 metre, en total 3 metres lineals.

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. MCBL.

2. Acceptar la reducció de metres lineals dalt referenciada.

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

4. Comunicar aquest acord a la Sra. MCBL, com a nova titular.

7. LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL  

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

Sol·licitant: Juan Jose Andreu Roig
Ubicació: Parada 7
Metres lineals: 12

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per a una parada exterior
al mercat municipal, Parada 7.

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  Juan Jose Andreu Roig 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.

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.  

Expedient: 1-3-20-5
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LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. PARADA INTERIOR/EXTERIOR 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: Rachid El Khazri
Emplaçament: Cardenal Gomà, 9 i 11

Sol·licitant: Vicenta Calvet Gellida
Emplaçament: Pedres 34 i 35

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. AMPLIACIÓ METRES LINEALS PARADA EXTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL  

Sol·licitant: Ma. Carmen Escoto Fibla
Metres lineals anterior: 6
Metres lineals sol·licitats: 10

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per ampliar els metres de
la parada del mercat exterior.

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  Ma. Carmen Escoto Fibla la llicència dalt  referenciada, per ampliar els metres de la
parada del mercat exterior, que comptava amb 6 metres, per incluir-ne 4 més, en total 10 metres
lineals de parada.

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, d'acord amb l'article 57.2 i concordants
del  Reglament  de  patrimoni  dels  ens  locals  de  Catalunya,  aprovat  per  Decret  336/1988,  de  17
d'octubre i la resta de disposicions vigents.

3. Informar a l'interessat que haurà de donar compliment a totes les obligacions que s'estableixen en
el Reglament del mercat municipal d'Ulldecona.

8.   ADJUDICACIÓ D'UNA LLICÈNCIA D'ÚS PRIVATIU D'UNA PORCIÓ DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AL COSTAT  
DE LA PLAÇA DE BOUS PER A L'ACTIVITAT DE VENDA DE BEGUDES I ENTREPANS  

Atès que l'Ajuntament està interessat en què hi hagi un espai de venda de begudes i entrepans al
costat de la plaça de bous, que s'instal·la en ocasió de la Festa Major d'Ulldecona i Sant Lluc.
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Atès que aquest espai de venda s'haurà d'instal·lar en la via pública i l'article 57.2 del Reglament de
Patrimoni  dels  Ens Locals  (en  endavant,  RPEL),  aprovat  per  Decret  336/1988,  de  17  d'octubre,
estableix que l'ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del domini públic resta
subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal  que origina una situació de possessió
precària essencialment revocable per raons d'interès públic.

Atès que només s'autoritza un punt de venda, l'Ajuntament va elaborar un plec de clàusules per tal
d'adjudicar  la  llicència  per  un  procediment  obert  i  garantir  els  principis  d'objectivitat,  publicitat  i
concurrència que exigeix l'apartat tercer del mateix article 57 del RPEL. Aquest plec de clàusules va
ser aprovat per Decret d'Alcaldia de data 5 de març de 2020 i es va acordar simultàniament la licitació
de la llicència esmentada.

Atès que durant la licitació es va presentar una única proposició, tal i com consta en l'expedient.

Atès que en data 16 de juny de 2020 es va constituir la Mesa de Contractació i aquesta va procedir a
l'obertura del  sobre que contenia  la proposició,  i  un cop examinada la  documentació  i  declarada
admesa la única oferta presentada va proposar l'adjudicació a l'ASSOCIACIÓ CULTURAL FALDUDA
AMICS DELS BOUS, ja que es tracta de l'única oferta presentada que reuneix tots els requisits de la
convocatòria. 

Atès que 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.  Adjudicar a  l'ASSOCIACIÓ CULTURAL FALDUDA AMICS DELS BOUS la llicència d'ús privatiu
d'una porció de domini públic municipal al costat de la plaça de bous per a l'activitat de venda de
begudes i entrepans.

2. Notificar la present resolució a l'adjudicatari amb indicació dels recursos pertinents.

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

La Presidenta, La secretària,

Expedient: 1-3-20-5
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