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

EL DIA 7 D’AGOST 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. Ma. Teresa Vidal Ferré

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Cap

A Ulldecona, el dia set d’agost 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
extraordinària corresponent al dia d'avui, i que ha estat convocada amb el següent ordre del dia:

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

2. Llicències urbanístiques.

3. Llicències d'activitats.

4. Llicències d’ocupació de la via publica.

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  10  de  juliol  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: INPORBA 2009, SL
Registre general: 2742 - 10/09/2019
Expedient: 2-33-19-58
Emplaçament: POL. 80, PARC. 154
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM DE 96 KW

Nom: CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS MORRALLA, S.L.
Registre general: 1827 - 09/07/2020
Expedient: 2-33-20-33
Emplaçament: DIPUTAT GONÇAL YVARS, 4
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO D'UNA PARET AL TRASTER NÚMERO 23
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: INPORBA 2009, SL
Registre general: 1948 - 15/07/2020
Expedient: 2-33-20-34
Emplaçament: POL. 80, PARC. 154, 155
Obra a realitzar: CANVIAR LA COBERTA EXISTENT DE LA NAU M2
Observacions: Condicionada  a  presentar  a  l’Ajuntament,  en  el  termini  d’un  mes  a

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

Expedient: 1-3-20-6 Pàg. 2/12



Junta Govern Local
any 2020

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: AMB
Registre general: 1958 - 16/07/2020
Expedient: 2-33-20-35
Emplaçament: POL. 4, PARC. 22
Obra a realitzar: TAPIAR LES FINESTRES EXISTENTS I  TREURE ELS DESAIGUES

EXISTENTS DE LA CASETA QUE DONEN A LA PARCEL·LA 24

Nom: NEDGIA CATALUNYA, SA
Registre general: 1979 - 17/07/2020
Expedient: 2-33-20-38
Emplaçament: MESTRE MOREIRA, 21
Obra a realitzar: REALITZACIO  D'ESCOMESA  PER  CONNEXIO  DE  GAS  NATURAL.

REF. GDE12319020030
Observacions: Condicionada a la restitució dels paviments a l’estat original anterior a

l’execució  de  les  obres  i,  a  l'acompliment  de  l'ordenança  municipal
d'instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions
a la  via  pública.  Només es permet  l'obertura  de rases  entre  dilluns  i
dijous, fins a les 7 de la tarda, de tal manera que no es poden obrir rases
en cap cas en cap de setmana. 
Abans d'iniciar les obres s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament
el dia d'inici de les obres i el nom i telèfon de la persona responsable de
les  mateixes,  per  correu  electrònic  (stecnics@ulldecona.cat)  o  fax
(977720622, a l'atenció dels serveis tècnics), amb una antelació mínima
de 48 hores al seu inici.
Abans d’iniciar  les obres caldrà  dipositar  la  fiança prevista  en l’article
11.c) del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa
de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
En el  termini  d’un mes a comptar  des de la finalització  de les obres,
haurà de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la
quantitat i tipus de residus lliurats.

Nom: NVB
Registre general: 2121 - 23/07/2020
Expedient: 2-33-20-41
Emplaçament: PLAÇA DIPUTACIO, 4
Obra a realitzar: REHABILITACIO DE COBERTA D'HABITATGE UNIFAMILIAR
Observacions: Condicionada a què tal i com resta indicat al 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
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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.

Aprovació de l’acord per 3 vots a favor i 2 abstencions.

La Sra. Núria Ventura Brusca i la Sra. Cati Brusca Campos s’abstenen d’intervenir en el
present assumpte, per concórrer motiu d’abstenció segons estableix l’article 23 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre.

Nom: JMTF
Registre general: 2132 - 24/07/2020
Expedient: 2-33-20-42
Emplaçament: JACINT VERDAGUER, 4
Obra a realitzar: SUBSTITUCIO DE LA COBERTA
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 lliur

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

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. DENEGACIÓ  

Nom: GMC
Registre general: 2106 - 21/07/2020
Expedient: 2-33-20-40
Emplaçament: POL. 34, PARC. 271
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE CASETA DE 6 M X 3 M PER AL 

COMPRESSOR, GENERADOR I BATERIES

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

Atès el contingut dels informes tècnic i jurídic que consideren que no hi ha cap activitat a la finca
esmentada, que justifiqui la necessitat de la instal·lació esmentada;

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  GMC  la  llicència  sol·licitada  per  executar  obres  consistents  en  CONSTRUCCIO  DE
CASETA DE 6 M X 3 M PER AL COMPRESSOR, GENERADOR I BATERIES, atès que no hi ha cap
activitat a la finca esmentada que justifiqui la necessitat de la instal·lació esmentada.

3. LLICÈNCIES D’ACTIVITAT  

OBERTURA ESTABLIMENTS. COMUNICACIÓ PRÈVIA. ASSABENTAT.  

Sol·licitant: EL KADI, BAHIA
Registre General: 1553 - 08/06/2020
Expedient: 2-37-20-15
Emplaçament: POL. 35, PARC. 332
Activitat: EXPOSICIO I COMERÇ AL DETALL DE VEHICLES USATS
Classificació de l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

Antecedents:

1. En data 08/06/2020 va entrar en aquest Ajuntament una petició d'inici de l'activitat de EXPOSICIO I
COMERÇ AL DETALL DE VEHICLES USATS al  POL. 35, PARC. 332, per part del Sr.  EL KADI,
BAHIA.

2.  La  documentació  aportada  no  s’ajustava  a  la  prevista  per  la  Llei  16/2015,  informant-se
negativament  per  part  del  tècnic  en  data  18/06/2020.  Es  va  fer  una  proposta  de  resolució  per
desestimar la sol·licitud presentada en data 18/06/2020, que va ser notificada a l’interessat en data
30/06/2020.
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3. En data 27/07/2020, amb el registre d’entrada número 2139, s’aporta una nova documentació a
l’expedient com a resposta a la proposta de resolució feta.

4. 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.

5. Els tècnics municipals han informat favorablement.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Deixar sense efectes la proposta de resolució per desestimar la petició d’inici d’activitat realitzada
en data 18/06/2020.

2. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 08/06/2020 el Sr. EL KADI,
BAHIA inicia l'activitat  d’EXPOSICIO I COMERÇ AL DETALL DE VEHICLES USATS al  POL. 35,
PARC. 332, 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.

OBERTURA ESTABLIMENTS. DECLARACIÓ RESPONSABLE. ASSABENTAT.  

Sol·licitant: BIOSCA LABERNIA, MARIA CARMEN
Registre General: 1848 - 10/07/2020
Expedient: 2-37-20-19
Emplaçament: PLAÇA DIPUTACIO, 6
Activitat: PERRUQUERIA
Classificació de l’activitat: DECLARACIÓ RESPONSABLE

Antecedents:

1. En data 10/07/2020 va entrar en aquest Ajuntament una declaració responsable d'inici de l'activitat
de  PERRUQUERIA a la  PLAÇA DIPUTACIO, 6, acompanyada de la documentació exigida per la
normativa vigent, per part de BIOSCA LABERNIA, MARIA CARMEN. 

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:
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1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 10/07/2020 la Sra. BIOSCA
LABERNIA, MARIA CARMEN inicia l'activitat de PERRUQUERIA a la PLAÇA DIPUTACIO, 6, 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.

LPCAA. RÈGIM LLICÈNCIA. CANVI TITULAR.  

Sol·licitant: E.S. LA QUINTA PROVINCIA, SCP
Anterior titular: ESTACIO ULLDECONA, SL
Registre general: 1698 – 18/06/2020
Expedient: 2-37-03-33 B
Emplaçament: POL. 67, PARC. 42, 43 (CTRA. T332. ULLDECONA VINAROS, S/N)
Activitat: BENZINERA. VENDA AL DETALL DE CARNBURANTS
Classificació: ANNEX II.2 – LLICÈNCIA AMBIENTAL

12. ALTRES ACTIVITATS
20.  VENDA  AL  DETALL  DE  CARBURANTS  PER  A  MOTORS  DE
COMBUSTIÓ INTERNA

Antecedents.

1. En data 05/09/2008 la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Ulldecona va atorgar llicència d'activitat
per  exercir  una  activitat  de  BENZINERA.  VENDA AL DETALL DE CARNBURANTS al  POL.  67,
PARC. 42, 43 (CTRA. T332. ULLDECONA VINAROS, S/N) d'Ulldecona, sent  el seu titular la raó
social BOGASOL, SA. 

2. En data 18/06/2020, amb el RGE núm. 1698, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per
tal  que  la  raó  social  E.S.  LA  QUINTA  PROVINCIA,  SCP figuri  com  a  nou  titular,  havent-hi  el
consentiment del titular actual.

Fonaments.

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

2.  Vista la sol·licitud formulada per  E.S. LA QUINTA PROVINCIA, SCP, per procedir  al  canvi  de
titularitat de la llicència d'activitat de  BENZINERA. VENDA AL DETALL DE CARNBURANTS. Atès
que la sol·licitud gaudeix de tots els requisits per procedir al canvi de titularitat de conformitat amb
l'art. 86 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals,

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser el nou titular de la llicència la raó social
E.S. LA QUINTA PROVINCIA, SCP

2.  Informar  a  l'interessat  que  aquest  canvi  de titularitat  de  la  llicència  s'atorga  salvat  el  dret  de
propietat i sense perjudici de tercer.
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3. Segons l'acord de la Junta de Govern de data 11/08/2008, aquesta activitat estava condicionada a:

• S’ha d’instal·lar un hidrant d’incendis normalitzat prop de l’entrada del local si no n’hi ha cap a
menys de 100 m. Es pot substituir l’hidrant per una reserva d’aigua amb una capacitat mínima
de 60 m³ o en el cas de disposar d’un dipòsit  d’aigua més petit  assegurar una capacitat
d’alimentació del dipòsit d’aigua de 1000 l/m durant 1 hora com a mínim.

4. Informar l’interessat que atenent a la seva classificació a l’annex II de la Llei 20/2009, de prevenció
i control ambiental de les activitats, l’establiment haurà de:

1. Al moment de la posada en marxa de les instal·lacions e inici de l’activitat:
- Certificat  del  tècnic/tècnica  director/directora  de  l’execució  del

projecte on es faci constar l’adequació de les mateixes a la llicència
atorgada.

- Realitzar un control inicial de caràcter mediambiental que garanteixi
l’adequació de les instal·lacions i  l’activitat  als requeriments legals
aplicables i específicament, als fixats en llicència ambiental.

2. Cada sis anys:
- Realitzar  un  control  periòdic  que  garanteixi  la  seva  adequació

permanent als punts assenyalats a l’apartat anterior.

5. Comunicar a l'interessat, què aquesta activitat, està condicionada a realitzar controls periòdics cada
6 anys. Segons les dades que disposa l'ajuntament, no s’ha realitzat cap control periòdic de l'activitat i
aquest s’havia de realitzar abans del 5/09/2014.
Els  controls  hauran de ser  realitzats  o verificats  per  una entitat  col·laboradora de l’Administració
degudament acreditada.

6. Comunicar aquest acord a la raó social E.S. LA QUINTA PROVINCIA, SCP com a nou titular i a la
raó social ESTACIO ULLDECONA, SL com anterior titular; i inscriure el canvi al Registre municipal
d'activitats.

4.  LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  

Sol·licitant: NEDGIA CATALUNYA, SA
Registre general: 1979 - 17/07/2020
Expedient: 2-43-20-21
Emplaçament: MESTRE MOREIRA, 21
Superfície ocupada: 0,50 m2
Motiu de l'ocupació: OBERTURA  DE  RASA  PES  CONNEXIÓ  A  LA  XARXA  DE  GAS  

NATURAL. REF. GDE12320070010

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  NEDGIA CATALUNYA, SA 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.

5. CONCESSIONS FUNERÀRIES  

TRANSMISSIÓ DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS  

Nou titular: RMR
Expedient: 1-13-20-2 (2)
Anterior Titular: RMB
Nínxol: 755-B; Ulldecona

Vista la sol·licitud de transmissió de concessió funerària dalt referenciada.

Atesos els antecedents i dades obrants en el Registre Municipal de sepultures, nínxols, mausoleus i
panteons.

Atès que hi concorre alguna de les circumstàncies necessàries per autoritzar la transmissió (encara
que l'anterior titular hagi prestat el seu consentiment, encara que el nou titular sigui causa havent
successori per causa de mort de l'anterior titular).

Atès que el bé té naturalesa demanial i el títol que legitima l'ús és la concessió administrativa segons
l'art.  202.4  de  la  Llei  8/87,  de  15  d'abril,  municipal  i  de règim local  de  Catalunya  (en  endavant
LMRLC), la seva transmissió se subjecta a autorització.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
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1. Atorgar la transmissió de la concessió funerària dalt referenciada per a la seva utilització inherent a
l'afectació del bé.

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

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

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

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

6. Aprovar les liquidacions en concepte de Taxa sobre concessions funeràries en la seva modalitat de
transmissió de concessions administratives funeràries, d'acord amb el següent detall.

Subjecte passiu: RMR
Adreça: c/Clavé, 20; 43550 Ulldecona
Quota tributària: 15

6.     LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC: GUALS.  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUAL  

Sol·licitant: MTFN
Emplaçament: Pg. Estació, 41
Metres lineals: 3
Número de placa: 782

Vista  la  sol·licitud  de  llicència  d'ocupació  del  domini  públic  dalt  referenciada,  per  a  un  gual  a
l'emplaçament Pg. Estació, 41.

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 MTFN 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.
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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, 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. RENÚNCIA A LA LLICÈNCIA  

Vistes les sol·licituds de renúncia a la llicència d'ocupació del domini públic per a gual formulades pel
peticionaris.

Vist el que estableix l'art. 94 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, pel que fa a la renúncia dels interessats als seus drets.

Vist que s'ha donat compliment a allò que estableix l'article 17 de l'ordenança municipal reguladora
dels guals per entrada i sortida de vehicles al terme municipal d'Ulldecona.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Acceptar les renúncies a la llicència d’ocupació del domini públic, guals, que es detallen a continuació:

Sol·licitant: JJSR
Emplaçament: c/Mestre Hierro, 12

          Número Placa:    202

Sol·licitant: FCV
Emplaçament: c/Clavé, 6
Número Placa: 679

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

Sol·licitant: NCS
Titular anterior: LFP
Emplaçament: c/Sant Lluch, 5
Número placa: 102

En data 3 d’agost  de 2020, amb registre general  d'entrada número 2181, s'ha sol·licitat  canvi  de
titularitat de la llicència de gual amb número 102, corresponent al c/Sant Lluch, 5, per tal que la Sra.
NCS figuri com a nova titular.

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

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

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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