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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 18 DE SETEMBRE 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 divuit de setembre de dos mil vint.

Essent  les  tretze  hores  i  trenta  minuts  es  constitueix  telemàticament  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. Aprovació  del  conveni  de col·laboració  entre  l’Ajuntament d’Ulldecona i  el  Club Joventut
Ulldecona dins del projecte Art&Esport, 2019-2020

5. Llicències d’ocupació de la via publica.

6. Concessions funeràries

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

8. Llicències d'ocupació temporal: Mercat municipal. 

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 7 d’agost 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: MCML
Registre general: 1178 - 21/04/2020
Expedient: 2-33-20-16
Emplaçament: CAMI LA ROJA, 1
Obra a realitzar: ESTESA  DE  CABLE  SUBTERRANI  0,6/1  kV  DES  DE  CT  352"

EXISTENT FINS A NOVES CS+CGP-9 BUC
Observacions: Condicionada a:

• Restitució dels paviments a l’estat original anterior a l’execució de
les obres.

• Acompliment de l'ordenança municipal d'instal·lacions elèctriques i
de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la via pública.

• 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: MML
Registre general: 2152 - 28/07/2020
Expedient: 2-33-20-43
Emplaçament: POL. 35, PARC. 196
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA DE 130 MÇ
Observacions: Condicionada a què caldrà situar la tanca a una distància mínima d’un

metre respecte el camí.

Nom: TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
Registre general: 2154 - 29/07/2020
Expedient: 2-33-20-44
Emplaçament: CARRER PARAL·LEL AL RIU SENIA
Obra a realitzar: SUBSTITUCIO D'UN PAL DE FUSTA MODEL 11D PER UN PAL DE

FUSTA MODEL 10B. REF. 01906324 - 3420374
Observacions: Condicionada a:

• Compliment  de  l'ordenança  municipal  d'instal·lacions
elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la
via pública.

• El pal de fusta actualment es troba al mig de la vorera. Quan
es procedeixi  a la  substitució,  el  nou pal  de fusta s’ha de
col·locar en la mateixa línia que l’actual  ala vorera, però a
una distància d’1 m de la façana dels edificis.

• 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.

Nom: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.
Registre general: 2199 - 06/08/2020
Expedient: 2-33-20-45
Emplaçament: POL. 41, PARC. 172
Obra a realitzar: SUBSTITUCIO  INTERRUPTOR  SECCIONADOR  DE  TALL  A  L'AIRE

S14025  PER INTERRUPTOR SECCIONADOR SF6  TELECOMANAT,
EN SUPORT A210068-7 METAL·LIC DE LA LAMT 25 kV "VALENTINS" I
"LA MILIANA" EXISTENT. REF. SB2D200121

Nom: RESTAURACIO JAIME-CARDONA, SL
Registre general: 2202 - 06/08/2020
Expedient: 2-33-20-46
Emplaçament: MAJOR, 46 - ELS VALENTINS
Obra a realitzar: ENDERROC D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES
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.
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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: RESTAURACIO JAIME-CARDONA, SL
Registre general: 2203 - 06/08/2020
Expedient: 2-33-20-47
Emplaçament: MAJOR, 46, 48 I 50 - ELS VALENTINS
Obra a realitzar: REFORMA I AMPLIACIO DEL RESTAURANT "EL CAÇADOR"
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: NILVAN EMPRESARIAL, SL
Registre general: 2212 - 07/08/2020
Expedient: 2-33-20-48
Emplaçament: SANT VICENT, 27-29
Obra a realitzar: REFORMA INTERIOR I REPARACIO DE 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 lliurats.

Nom: MIE
Registre general: 2345 - 24/08/2020
Expedient: 2-33-20-50
Emplaçament: GERMANA JOSEPA, 4-6, 1, 3
Obra a realitzar: REFORMA DE CUINA

Nom: IHT
Registre general: 2365 - 27/08/2020
Expedient: 2-33-20-51
Emplaçament: VALLAS, 13
Obra a realitzar: REFORMA DE 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 lliurats.
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Nom: ADDA OPS, SA
Registre general: 2383 - 31/08/2020
Expedient: 2-33-20-52
Emplaçament: POL. 32, PARC. 48
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO DE TANCA METAL·LICA I SOLERA DE FORMIGO
Observacions: Condicionada a què la tanca haurà de ser del tipus cinegètic i  caldrà

situar la tanca a una distància mínima d’un metre respecte al camí.

Nom: GRANJA DILYS, SL
Registre general: 2388 - 01/09/2020
Expedient: 2-33-20-53
Emplaçament: POL. 81, PARC. 115, 220, 221, 222, 223, 224
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA METAL·LICA DE 383 M A LA FINCA

Nom: COMUNITAT PROPIETARIS MAR II
Registre general: 2396 - 02/09/2020
Expedient: 2-33-20-54
Emplaçament: VICENT AUBA, 2
Obra a realitzar: REPARACIO  DE  LES  FILTRACIONS  DE  DOS  TERRASSES  DE

L'EDIFICI
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.

Nom: JBQS
Registre general: 2405 - 03/09/2020
Expedient: 2-33-20-55
Emplaçament: POL. 34, PARC. 18
Obra a realitzar: REPARAR PARCIALMENT UN MARGE MALMES DE 5 M I 0,5 M 
Observacions: Condicionada a assegurar que el mur segueixi l’alçada i la directriu del

mur existent. 
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.

La Sra. Cati Brusca Campos s’absté 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: DD
Registre general: 2437 - 04/09/2020
Expedient: 2-33-20-56
Emplaçament: SANS BORJA, 8
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE GUAL D'ACCESSIBILITAT A LA VORERA

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.

Pàg. 5/15 Expedient: 1-3-20-7



Junta Govern Local
any 2020

Observacions: Condicionada a :
• Restitució dels paviments a l’estat original anterior a l’execució de

les obres.
• El paviment de la rampa serà de panot.
• Caldrà  adoptar  les  mesures  de seguretat  necessàries  per  tal  de

garantir el pas dels vianants i o de vehicles per la via pública en
condicions de seguretat.

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.

LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA  

Vistes les sol·licituds de llicència referenciades, per procedir a la parcel·lació d'unes finques segons 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:

Atorgar  les  llicències  de  parcel·lació  urbanística  que  es  detallen  a  continuació,  d'acord  amb  les
determinacions que conté la documentació presentada, salvat el dret de propietat i sens perjudici de
tercer. 
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Nom: FJFN
Registre general: 2448 - 07/09/2020
Expedient: 2-33-20-57
Objecte: PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA
Emplaçament: PASSEIG DE L'ESTACIO, 49
Observacions: Condicions específiques de la llicència:

Aquest  permís no eximeix de la corresponent llicència d’obres en cas
que es modifiqui l’estat actual de l’edificació, i  aquesta comporti  obres
per tal d’adequar-la a la llicència de  parcel·lació  de  modificació  del
règim de propietat horitzontal sol·licitada.

Nom: RMFN
Registre general: 2447 - 07/09/2020
Expedient: 2-33-20-58
Objecte: PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA
Emplaçament: PASSEIG DE L'ESTACIO, 41-43, BAIXOS
Observacions: Condicions específiques de la llicència:

Aquest  permís no eximeix de la corresponent llicència d’obres en cas
que es modifiqui l’estat actual de l’edificació, i  aquesta comporti  obres
per tal d’adequar-la a la llicència de  parcel·lació  de  modificació  del
règim de propietat horitzontal sol·licitada.

PRÒRROGA LLICÈNCIA URBANÍSTICA  

Nom AIS
Registre general: 2358 - 25/08/2020
Expedient: 2-33-17-58 A
Emplaçament: PLAÇA SALES I FERRE, 3
Obra a realitzar: CANVI DE COBERTA I REFORMA DE CAIXA D'ESCALA EN EDIFICI

UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES

Vista la sol·licitud formulada pel Sr.  AIS de pròrroga de la llicència urbanística atorgada en data
08/09/2017  per  la  Junta  de  Govern  Local  per  CANVI  DE  COBERTA  I  REFORMA  DE  CAIXA
D'ESCALA EN EDIFICI UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES;

Atès el que disposen els art. 189.2 i 189.4 del Decret legislatiu 1/2010, que aprova el text refós de la
llei d’urbanisme.

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. Prorrogar la llicència urbanística del  Sr.  AIS per la meitat del termini en què fou concedida la
primera.

2.  Informar  a  l'interessat  que  havent  transcorregut  el  termini  de  pròrroga,  procedirà  declarar  la
caducitat de la mateixa.
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3. LLICÈNCIES D’ACTIVITAT  

OBERTURA ESTABLIMENTS. DECLARACIÓ RESPONSABLE. ASSABENTAT.  

Sol·licitant: ON TOWER TELECOM INFRAESTRUCTURAS, SA
Registre General: 1462 - 29/05/2020
Expedient: 2-37-20-12
Emplaçament: BARCELONA, 37
Activitat: INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS
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 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS al carrer BARCELONA, 37, acompanyada de
la documentació exigida per la normativa vigent, per part de la raó social  ON TOWER TELECOM
INFRAESTRUCTURAS, SA. 

2.  La  Declaració  responsable  no  es  va  fer  amb el  model  normalitzat  per  l’Ajuntament  i  l’adreça
indicada no era la correcta. En data 10/06/2020 es va fer un requeriment de millora de sol·licitud, al
qual no es va respondre per part de l’interessat. Per aquesta raó, en data 15/07/2020 es va dictar una
proposta de resolució per desestimar la declaració responsable efectuada. En data 18/08/2020 es
presenta a l’Ajuntament la documentació requerida en el requeriment de millora de la sol·licitud que
s’havia efectuat.

3. 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.

4. Els tècnics municipals han informat favorablement.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Deixar sense efectes la proposta de resolució de data 18/08/2020, en la qual es proposava no
acceptar  la  declaració  responsable  efectuada  per  la  raó  social  ON  TOWER  TELECOM
INFRAESTRUCTURAS,  SA,  per  iniciar  una  activitat  de  INFRAESTRUCTURA  DE
TELECOMUNICACIONS al carrer BARCELONA, 37.

2. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 29/05/2020 a la raó social
ON TOWER TELECOM INFRAESTRUCTURAS,  SA inicia  l'activitat  de  INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONS al carrer  BARCELONA, 37, 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.

3. Inscriure l'esmentada activitat al Registre municipal d'activitats.
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OBERTURA ESTABLIMENTS. DECLARACIÓ RESPONSABLE. ASSABENTAT.  

Sol·licitant: SANCHEZ PORRET, ESTEBAN
Registre General: 2440 - 07/09/2020
Expedient: 2-37-20-21
Emplaçament: AV. RAMON SALOMON, 2, BAIXOS
Activitat: MENJARS PER EMPORTAR
Classificació de l’activitat: DECLARACIÓ RESPONSABLE

Antecedents:

1. En data 07/09/2020 va entrar en aquest Ajuntament una declaració responsable d'inici de l'activitat
de  MENJARS  PER  EMPORTAR a  l’AV.  RAMON  SALOMON,  2,  BAIXOS,  acompanyada  de  la
documentació exigida per la normativa vigent, per part del Sr. SANCHEZ PORRET, ESTEBAN. 

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 07/09/2020 el Sr. SANCHEZ
PORRET, ESTEBAN inicia l'activitat de MENJARS PER EMPORTAR a l’AV. RAMON SALOMON, 2,
BAIXOS, salvat  el dret de propietat  i  sense perjudici  de tercers, condicionada al  compliment dels
valors límit d'emissió i les mesures preventives marcades per la legislació pertinent.

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

COMUNICACIÓ TINENÇA ANIMALS  

Sol·licitant: VIDAL AGUSTIN, VICTOR
Registre General: 2248 - 12/08/2020
Expedient: 2-37-20-20
Emplaçament: POL. 34, PARC. 221
Objecte: TINENÇA D'UN CAVALL

Antecedents:

1. En data 12/08/2020 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació de TINENÇA D'UN CAVALL
al  POL. 34, PARC. 221, per part del Sr. VIDAL AGUSTIN, VICTOR. 

2. Els tècnics municipals han informat favorablement.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
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1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia  12/08/2020 el Sr.  VIDAL
AGUSTIN, VICTOR comunica la TINENÇA D'UN CAVALL al POL. 34, PARC. 221, salvat el dret de
propietat i  sense perjudici  de tercers, condicionada al  compliment dels valors límit  d'emissió i  les
mesures preventives marcades per la legislació pertinent.

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

4.  APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA I EL CLUB  
JOVENTUT ULLDECONA DINS DEL PROJECTE ART&ESPORT, 2019-2020  

Atès que l’Ajuntament està executant el projecte Art&Esport, en coordinació amb l’Institut d’Educació
Secundària del municipi. Aquest projecte està subvencionat per l’Obra Social “La Caixa”.

Atès  que  amb  el  projecte  Art&Esport,  l’Ajuntament  pretén  facilitar  la  realització  d’activitats
extraescolars als nois i  noies de 12 a 16 anys que cursen ESO a l’Institut  Manuel Sales i  Ferre
d’Ulldecona, potenciant el desenvolupament de la personalitat dels participants i incidint principalment
en l’autoestima i les habilitats socials.

Atès que el projecte es divideix en dues àrees d’actuació, una d’esports, que a la vegada es divideix
en dos esports com són les curses de muntanya i el bàsquet i una segona àrea dedicada a les arts
plàstiques  i  a  l’expressió  audiovisual.  No  s’ha  considerat  convenient  establir  cap  preu  per  la
participació en aquestes activitats, atès el caràcter social i integrador del projecte.

Atès  que  en  el  marc  d’aquest  projecte,  l’Ajuntament  considera  d’especial  interès  obtenir  la
col·laboració del Club Joventut, entitat sense ànim de lucre, l'objectiu principal de la qual és vetllar pel
foment, desenvolupament i pràctica continuada de l’activitat física i esportiva al municipi d’Ulldecona,
per tal que els participants en el projecte puguin assistir a les activitats que desenvolupa l’Escola de
Bàsquet organitzada per aquesta entitat.

Atès que el motiu d’obtenir aquesta col·laboració es deu a que l’Escola de Bàsquet del Club Joventut
és l’única del municipi dedicada a aquest esport. No s’ha considerat convenient organitzar aquesta
activitat de manera independent des de l’Ajuntament atès que seria, per una banda, duplicar esforços
i,  per  altra  banda,  no  seria  tan  adequat  per  a  afavorir  la  integració  dels  joves  en  activitats
normalitzades ni per a promocionar la pràctica habitual de l’activitat esportiva.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les
delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió plenària que va tenir lloc el dia 6 de març de
2017. 

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Ulldecona i el Club Joventut Ulldecona dins
del projecte Art&Esport, en els termes en què figura incorporat a l'expedient administratiu.

II.  Facultar  l'Alcaldessa,  com  a  Presidenta  d'aquesta  Corporació  i  en  representació  d'aquest
Ajuntament,  de  conformitat  amb el  que  estableix  l'article  21.1  b)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, per a la subscripció de l'esmentat Conveni i de quants
documents siguin necessaris en la seva execució.

III.  Inscriure el  conveni al  registre de convenis de col·laboració i  cooperació de la Generalitat  de
Catalunya.
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5.  LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  

Vistes les sol·licituds de llicència d'ocupació de via pública formulades pels diferents peticionaris.

Atès el contingut dels informes tècnics que 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 d'ocupació de via pública que es detallen a continuació:

Sol·licitant: MARTI LABERNIA, MARIA CRISTINA
Registre general: 1178 - 21/04/2020
Expedient: 2-43-20-6
Emplaçament: CAMI LA ROJA, 1
Motiu de l'ocupació: OBERTURA DE RASA PER ESTESA DE CABLE SUBTERRANI 0,6/1

kV DES DE CT 352” EXISTENT FINS A NOVES CS+CGP-9 BUC
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 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.

Sol·licitant: SABAU, ADRIAN IULIA
Registre general: 2358 - 25/08/2020
Expedient: 2-43-20-26
Emplaçament: PLAÇA SALES I FERRE, 3
Superfície ocupada: 5,00 m2
Durada de l'ocupació: 5 dies hàbils
Motiu de l'ocupació: OCUPACIO  DE  LA  VIA  PUBLICA  PER  INSTAL·LACIO  D'UN

CONTENIDOR DE RUNES
Observacions: Condicionada a:

• Es prendran les mesures per garantir la circulació del carrer, així com 
per la seguretat de la circulació, bé sigui peatonal, bé sigui rodada, tant 
de dia com de nit.
• S'haurà de senyalitzar l'ocupació d'acord amb la normativa que li sigui
d'aplicació durant tota la durada de l'ocupació, tant de dia com de nit.

2. Informar als interessats que l’atorgament de dita llicència tan sols els atribueixen una condició de
precaristes, 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).
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I només legitima l’ocupació en l’emplaçament i per la superfície dalt referenciada.

3. Informar als interessats que estan obligats a deixar lliure el bé ocupat un cop conclogui l’ocupació. I
que estan obligats a restaurar els danys que causi el bé i a respondre dels mateixos danys, en els
termes que estableix l’art. 175 RPC.

6. CONCESSIONS FUNERÀRIES  

TRANSMISSIONS DE CONCESSIONS SOBRE DRETS FUNERARIS. ATORGAMENT  

Vistes  les  sol·licituds  de  transmissions  de  concessions  funeràries  formulades  pels  diferents
peticionaris.

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

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

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar les transmissions de les concessions funeràries que es detallen a continuació per a la seva
utilització inherent a l'afectació del bé.

Nou titular: JLFF
Expedient: 1-13-20-2 (3)
Anterior Titular: LFS
Nínxol: 636-B; Ulldecona

Nou titular: YFF
Expedient: 1-13-20-2 (4)
Anterior Titular: LFS
Nínxol: 264-B; Ulldecona

Nou titular: TLLR
Expedient: 1-13-20-2 (5)
Anterior Titular: MLC
Nínxol: 134-A; Ulldecona

2.  Aquestes  autoritzacions  administratives  s'han  d'entendre  atorgades  pel  termini  que  resta  al
venciment de la concessió.

3. La utilització del bé es farà únicament segons l'afectació.
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4.  Les  concessions  s'extingiran  immediatament  una  vegada  conclòs  el  termini  d'atorgament,  de
manera que els interessats hauran de deixar el bé lliure i vacu a disposició de l'administració.

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

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

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC.   AUTORITZACIÓ PER PINTAR EL CONTRAGUAL DEL DAVANT DEL GUAL  

Sol·licitant: FP
Emplaçament: c/Sant Cristòfol, 4
Gual Número: 417
Metres lineals contragual: 2

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per pintar el contragual
del davant del gual número 417.

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 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar a FP la llicència dalt referenciada, per pintar el contragual del davant del gual núm. 417.
Advertir a l’usuari que enlloc 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  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, ja sigui
per la revocació o baixa de la llicència, amb l'obligació de complir amb les condicions que preveu
l'article 17 de l'ordenança municipal reguladora dels guals per entrada i sortida de vehicles al terme
municipal d'Ulldecona. I que 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  que  sigui
necessària l'adequació o senyalització del gual corresponent, d'acord amb les oportunes indicacions
tècniques referents als elements urbans a emprar.
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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: JVC
Expedient: 1-13-20-6 (10)
Emplaçament: C/Maestrat, S/N
Número placa: 511

Sol·licitant: DGCD
Expedient: 1-13-20-6 (11)
Emplaçament: C/del Mar, 13
Número placa: 562

Sol·licitant: MMQS
Expedient: 1-13-20-6 (12)
Emplaçament: C/Vidal i Barraquer, 44
Número placa: 499

8.     LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL.   

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

Sol·licitant: Rosa Queralt Reverter
Emplaçament: Pedra 24-25

Vista la sol·licitud de renúncia a la llicència d'ocupació temporal dalt referenciada.

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 la renúncia a la llicència dalt referenciada.
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I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les tretze hores i quaranta 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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