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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   9 D’OCTUBRE 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 nou d’octubre 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. Donació de compte de l’informe de l’arquitecte municipal de data 24 de setembre de 2020,
en relació amb el pla director urbanístic de les activitats de càmping.

5. Recurs de reposició presentat per la Sra. Núria Roure Alomar contra l'acord de la Junta de
Govern Local, de data 12 de juny de 2020, de rectificació del projecte de reparcel·lació del
polígon  d'actuació  Mestre  Moreira  mitjançant  una  operació  jurídica  complementària.
Aprovació definitiva de la rectificació del projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació
Mestre Moreira.

6. Llicències d’ocupació de la via publica.

7. Concessions funeràries.
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8. Llicències d'ocupació del domini públic: Guals.

9. Llicències d'ocupació temporal: Mercat municipal. 

Obert l'acte per la presidència, s'han adoptat els acords següents:

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  

S'aprova l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 18 de setembre 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: MTCV
Registre general: 2218 - 07/08/2020
Expedient: 2-33-20-49
Emplaçament: MURADA DE BAIX, 16
Obra a realitzar: ENDERROC 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.
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: AFOS
Registre general: 2514 - 14/09/2020
Expedient: 2-33-20-60
Emplaçament: POL. 67, PARC. 117
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Obra a realitzar: CONSTRUCCIO D'UNA BASSA DE REG DE 29 M2, AMB UNA TANCA
AL  SEU  VOLTANT.  REPARACIÓ  DEL  SOSTRE  D'UNA  CASETA
EXISTENT DE 4 M2. PAVIMENTAR EN FORMIGO L'ENTRADA DE LA
FINCA EN 15 CM DE GRUIX. PAVIMENTAR EN FORMIGO 30 M2 AL
DAVANT DE LA CASETA.

Observacions: Condicionada a:
• Per a la reparació de la coberta de la caseta, caldrà respectar el  

volum edificat.
• 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: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.
Registre general: 2574 - 16/09/2020
Expedient: 2-33-20-61
Emplaçament: POL. 52, PARC. 30
Obra a realitzar: SUBSTITUCIO DE CENTRE DE TRANSFORMACIO COMPACTE 55590

PER  NOU  CENTRE  DE  TRANSFORMACIO  55590.  REF.
DF202013281923. ITER: 1588061.

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: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.
Registre general: 2576 - 16/09/2020
Expedient: 2-33-20-62
Emplaçament: POL. 52, PARC. 30
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Obra a realitzar: RECONFIGURACIO XARXA BT PER SUBSTITUCIO DEL CENTRE DE
TRANSFORMACIÓ  COMPACTE   55590  PER  NOU  CENTRE  DE
TRANSFORMACIO 55590. REF. DF202013281923. ITER: 1588145.

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: AG
Registre general: 2626 - 18/09/2020
Expedient: 2-33-20-64
Emplaçament: POL. 14, PARC. 64
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE BASSA DE REG 29,70 M2

Nom: SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES, SL
Registre general: 2694 - 23/09/2020
Expedient: 2-33-20-65
Emplaçament: AV. DELS TERRERS (POL. 53, PARC. 377)
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO  FOTOVOLTAICA  D'AUTOCONSUM  SOBRE  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 lliurats.

Nom: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.
Registre general: 2723 - 25/09/2020
Expedient: 2-33-20-66
Emplaçament: BERLIN - POL. IND. VALLDEPINS II
Obra a realitzar: REFORMA DEL CT101753 PER INSTAL·LACIO DE NOVES CEL·LES

SF6 TELECOMANDADES. ref. TAP200229
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Nom: GCR
Registre general: 2735 - 28/09/2020
Expedient: 2-33-20-68
Emplaçament: POL. 35, PARC. 376
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA LA FINCA
Observacions: Condicionada a què caldrà situar la tanca a una distància mínima d’un

metre respecte al camí.

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 URBANÍSTICA. DENEGACIÓ  

Nom: MTFN
Registre general: 2734 - 28/09/2020
Expedient: 2-33-20-67
Emplaçament: PASSEIG DE L'ESTACIO, 41
Obra a realitzar: MODIFICACIÓ DE VORERA PER GUAL DE VEHICLES

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

Atès el contingut de l’informe tècnic de 5 d’octubre de 2020 i l'informe jurídic de 7 d’octubre de 2000
que declaren que l’actuació proposada a part de contradir la llei d’accessibilitat de Catalunya, pot
comportar incomoditats i problemes als vianants, essent la solució més factible la reforma d’accés al
local, sense implicar la modificació de la vorera a la via pública.
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Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa
de data 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Denegar  a  MTFN  la  llicència  sol·licitada  per  executar  obres  consistents  en  MODIFICACIÓ  DE
VORERA PER  GUAL DE  VEHICLES,  conforme  al  projecte  presentat,  atès  que  la  construcció
proposada atès que l’actuació proposada a part de contradir la llei d’accessibilitat de Catalunya, pot
comportar incomoditats i problemes als vianants, essent la solució més factible la reforma d’accés al
local, sense implicar la modificació de la vorera a la via pública.

3. LLICÈNCIES D’ACTIVITAT  

OBERTURA ESTABLIMENTS. EPAR. LLICÈNCIA CANVI TITULAR  

Sol·licitant: NOGALES CELMA, EULALIA DE LAS NIEVES
Anterior titular: CELMA PITARCH, TRINIDAD
Registre general: 2326 - 18/08/2020
Expedient: 2-37-05-12 A
Activitat: BAR RESTAURANT
Emplaçament: AV. CATALUNYA, 87, BAIXOS
Aforament total activitat: 36 persones
Classificació de l’activitat: COMUNICACIÓ

ACTIVITAT RECREATIVA
RESTAURACIÓ
BAR RESTAURANT

Objecte: Canvi de titularitat

Antecedents.

1. En data 16/03/2006 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Ulldecona va atorgar llicència
ambiental  per  exercir  una  activitat  de  bar  restaurant  a  l'immoble  situat  al  AV.  CATALUNYA,  87,
BAIXOS del barri El Castell d'Ulldecona, sent la seva titular la Sra. CELMA PITARCH, TRINIDAD.

2. Aquesta activitat, que quan es va donar amb el règim de la Llei 3/1998, es trobava classificada en
l'annex II.2 i  que amb la nova Llei 11/2009, quedava classificada en el règim de llicència, amb la
normativa actual  passa a pertànyer al  règim de comunicació  d'acord amb les especificacions de
l'article 124 del Decret 112/2010 i la Llei 16/2015 de simplificació.

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

4. En data 18/08/2020, amb el RGE núm. 2326, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per
tal que la Sra.  NOGALES CELMA, EULALIA DE LAS NIEVES figuri com a nova titular, havent-hi el
consentiment del titular actual.

Fonaments.

1. En data 2/08/2009 va entrar en vigència la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa
dels  espectacles  i  les  activitats  recreatives,  que  la  classificava  com  a  llicència  municipal
d’establiments oberts al públic. Amb l’aprovació de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de
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l’activitat  administrativa  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs  locals  de  Catalunya  i
d’impuls de l’activitat econòmica (LSA), aquesta activitat es classifica com a Comunicació prèvia per
l’esmentada Llei. Aquesta activitat es troba sota els preceptes de la Llei 16/2015 LSA, però no afecta
els requisits que s’han de complir per a la realització d’aquesta activitat, que continuen regulats en el
nostre cas per la normativa sectorial d’espectacles.

2. En data 27/09/2010 va entrar en vigència el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, de la Llei 11/2009.

3. D'acord amb l'article 130 del Decret 112/2010, els establiments oberts al públic estan subjectes a
un control inicial en el període de posada  en marxa de les instal·lacions a l'inici de l'activitat, i a un
control periòdic. Aquest control periòdic s'ha d'efectuar cada 4 anys, des de la data d'atorgament de la
llicència o des de la darrera acta de control.

4. Vista la sol·licitud formulada per  NOGALES CELMA, EULALIA DE LAS NIEVES, per procedir al
canvi de titularitat de la llicència d'activitat de BAR RESTAURANT. 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,

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.  Acceptar  el  canvi  de  titularitat  dalt  referenciat,  passant  a  ser  la  nova  titular  de la  llicència  la
Sra.NOGALES CELMA, EULALIA DE LAS NIEVES.

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

3.  Informar  l’interessat  que  d'acord  amb  l'article  130  del  Decret  112/2010,  pel  qual  s'aprova  el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives de la Llei 11/2009, de regulació administrativa
dels espectacles públics i les activitats recreatives, l’establiment haurà de realitzar un control periòdic
que garanteixi la seva adequació permanent als punts assenyalats en aquesta llicència i projecte cada
quatre anys, d'acord amb l'article 132 del Decret 112/2010. El termini computa des de la data de
l'atorgament de la llicència o des de la darrera acta de control. L'acta de control s'ha d'aixecar abans
que finalitzi aquest termini. La data de l'últim control és 20/062006, per tant el control hauria d’haver-
se realitzat abans del 20/06/2010.

Els controls  hauran de ser  realitzats  o  verificats  per  una entitat  col·laboradora de l’Administració
degudament acreditada segons l'article 138 del Decret 112/2010 i per a la seva execució s'haurà de
tenir en compte el que esmenten els articles 134, 135, 137, 138 i 139 del Decret 112/2010 .
Amb anterioritat a la seva actuació, l’entitat que realitzi o verifiqui el control ho haurà de notificar a
l'ajuntament i als efectes de comunicació oportuns.

4. Informar a l’interessat que els establiments comercials han de disposar els seus rètols almenys
amb la llengua catalana, segons la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

5. Notificar aquest acord a la Sra. CELMA PITARCH, TRINIDAD com a anterior titular i  a la Sra.
NOGALES CELMA, EULALIA DE LAS NIEVES, com a nova titular.
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LPCAA. LLICÈNCIA . CANVI TITULAR.  

Sol.licitant: MONSERRAT MESTRE, HECTOR
Anterior titular: MONSERRAT VINAIXA, ENRIQUE
Registre general: 2508 – 13/09/2020
Expedient: 2-37-06-11 A
Emplaçament: POL. 57, PARC. 217
Activitat: GRANJA DE PORCS D'ENGREIX. CANVI TITULAR
Marca Oficial: 850AL
Classificació de
l'activitat (IIAA): ANNEX II.1 – LLICÈNCIA AMBIENTAL

Grup activitat: 11. ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERES
Activitat: 1.b. PORCS D’ENGREIX AMB UN NOMBRE DE PLACES MENOR
O IGUAL DE 2000 I MAJOR DE 200

Antecedents.

1. En data 25/01/2008 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Ulldecona va atorgar una llicència
ambiental  al  Sr.  MONSERRAT VINAIXA,  ENRIQUE per a una GRANJA DE PORCS D'ENGREIX
situada al POL. 57, PARC. 217 del terme municipal d'Ulldecona..

2. En data 13/09/2020, amb el RGE núm. 2508, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per
tal que el Sr. MONSERRAT MESTRE, HECTOR 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  MONSERRAT MESTRE,  HECTOR, per  procedir  al  canvi  de
titularitat de la llicència d'activitat de GRANJA DE PORCS D'ENGREIX.. 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 el Sr.
MONSERRAT MESTRE, HECTOR; informar a l'interessat que aquest canvi de titularitat de la llicència
s'atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercer. 

2. Segons l'acord de la Junta de Govern de data 25/01/2008, aquesta activitat estava condicionada a:

Gestió d’aigües residuals
 Les aigües sanitàries i de neteja s’han de gestionar amb les dejeccions ramaderes.
 No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.
 L’explotació haurà d’adoptar les mesures necessàries per tal que les aigües pluvials no entrin en

contacte amb elements contaminants (fems, deixalles, pinsos, dejeccions, etc.) i pugui afectar al
medi hídric.
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 En  cas  que  l’activitat  es  trobi  en  zona  de  policia,  caldrà  que  disposi  de  la  corresponent
autorització.

 En cas  que  l’establiment  s’abasteixi  d’aigua  procedent  de  fonts  pròpies  haurà  d’acreditar  la
inscripció de l’aprofitament al Registre d’Aigües, i si no es disposa de la corresponent acreditació,
haurà de sol·licitar-ne el  dret,  d’acord amb l’article  52 i  concordants del  text  refós de la  Llei
d’Aigües, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

Gestió de les dejeccions ramaderes
 Les instal·lacions per a l'emmagatzematge de les dejeccions ramaderes han de ser estanques, de

tal manera que el seu contingut no pugui sortir de l'interior, i han d'estar construïdes de tal forma
que s'eviti l'entrada de les aigües, pluvials netes, d'escolament superficial.

 La neteja de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d'aigua utilitzada i la
freqüència permetin reduir la quantitat d'aigües brutes generades.

 Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l'activitat, les aigües de neteja
de  les  edificacions,  i  les  aigües  residuals  sanitàries,  s'hauran d'aconduir  fins  al  sistema
d'emmagatzematge  de  les  dejeccions  ramaderes  (el  dimensionament  del  qual  haurà  de
contemplar l'entrada d'aquestes aigües).

 S'adoptaran les mesures de seguretat adients per tal d'evitar vessaments accidentals durant les
operacions  d'extracció  de  les  dejeccions   i  de  les  aigües  residuals  dels  sistemes
d'emmagatzematge.

 L’aplicació  agrícola  de  les dejeccions ramaderes  i  la  resta  de fertilitzants  nitrogenats es  farà
respectant  el  Decret  205/2000,  de  13  de  juny,  d’aprovació  del  programa  de  mesures
agronòmiques  aplicables  a  les  zones  vulnerables  en  relació  amb  la  contaminació  de  nitrats
procedents de fonts agràries (DOGC núm. 3168, de 26 de juny de 2000) i  el Codi de bones
pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d’octubre de 1998, DOGC número
2761, de 9 de novembre de 1998).

 L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes no podrà efectuar-se en els següents casos:
a. A menys de 50 m d’una captació d’aigua destinada al consum humà.
b. A menys de 50 m d’un curs d’aigua, temporal o permanent, d’un canal principal o

d’una mina de captació d’aigua.
c. En parcel·les amb més d’un 15% de pendent local.
d. En  situacions  climatològiques  adverses;  en  cas  de  precipitacions  o  risc  de

precipitacions, en situacions de gelada i si el terreny està entollat o cobert de neu.
e. Distàncies mínimes a respectar sense aplicació de dejeccions ramaderes.

 Cursos  d’aigua  naturals  i  grans  masses  d’aigua  definits  en  la  cartografia
1:250.000, versió 3 (any 1998) de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC):

o Pendent general  10%: 
 Injectats o aplicats arran de terra: 15 m
 Aplicats d’altres maneres: 35 m

o Pendent general > 10%:
 Injectats o aplicats arran de terra: 25 m
 Aplicats d’altres maneres: 50 m

 Altres cursos d’aigua naturals:
o Pendent general  10%:

 Injectats o aplicats arran de terra: 5 m *
 Aplicats d’altres maneres: 10 m *

o Pendent general > 10%:
 Injectats o aplicats arran de terra: 10 m *
 Aplicats d’altres maneres: 25 m *

* Si  hi  ha  presència  de  banda  de  vegetació  arbustiva  o  arbòria
contínua les distàncies anteriors es redueixen en un 50 %.

 Cursos d’aigua artificials (canals, sèquies, desaigües, etc): 
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 Injectats o aplicats arran de terra: 1 m
 Aplicats d’altres maneres: 2 m

En tots els casos la distància es mesurarà des de la vora de la llera del curs d’aigua.
f. Aquestes distàncies no es tindran en compte si l’aplicació de dejeccions ramaderes

es fa manualment (horts familiars, etc).
 El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per a la

correcta  gestió  de  les  dejeccions  ramaderes,  especialment  davant  situacions  imprevistes  o
excepcionals.

 En cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions, caldrà atenir-se al que es disposa als
apartats 5, 6 i 7 de l’article 4 del Decret 220/2001, d’1 d’agost, modificat pel Decret 50/2005, de 29
de març.

 El titular de l’explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de les dejeccions
ramaderes,  que  es  pot  obtenir  a  les  Oficines  Comarcals  del  Departament  d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca o bé a la pàgina web:
http://www.gencat.net/darp/c/ramader/dejecram/dejec07.htm.

Bioseguretat
 L’explotació haurà de complir en tot moment amb les mesures de bioseguretat establertes per la

legislació vigent per evitar la difusió de malalties

Gestió d’animals morts
La gestió s’efectuarà mitjançant un gestor autoritzat, tenint en compte les següents condicions:

 El contenidor haurà d’estar tapat.
 El contenidor s’haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida.
 El contenidor i el seu entorn s’haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció.
 En produir-se una baixa caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
 En el cas d’existència de fossa de cadàvers fora d’ús, , la gestió dels animals morts no es podrà

efectuar mitjançant aquesta, d’acord amb el Reglament 1774/2002 en el qual s’estableixen les
normes sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats al consum humà

Gestió dels residus agroquímics
 L’emmagatzematge dels residus agroquímics s’efectuarà en recipients tancats.
 El temps màxim d’emmagatzematge d’aquests residus no superarà els sis mesos.
 La gestió d’aquests residus es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la

seva  recollida,  es  podran  utilitzar  els  serveis  d’associacions  o  de  distribuïdors  de  productes
zoosanitaris.

3. Informar l’interessat que atenent a la seva classificació a l’annex II.1 del Decret 136/1999, de 18 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament, de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de
la intervenció integral de l’administració ambiental, l’establiment haurà de:

Controls periòdics. Així mateix, l’activitat resta sotmesa a controls posteriors mediambientals
de caràcter periòdic cada  quatre anys, que garanteixi la seva adequació permanent als
punts assenyalats com a condicionants de la llicència.
Els  control  hauran  de  ser  realitzats  o  verificats  per  una  entitat  col·laboradora  de
l’Administració (EAC) degudament acreditada.
Amb anterioritat a la seva actuació, l’entitat que verifiqui o realitzi el control ho haurà de
notificar  al  Departament  de  Medi  Ambient  a  les  Terres  de  l’Ebre,  als  efectes  de
comunicació oportuns.
A més,  seran  objecte  dels  controls  periòdics  totes  les  determinacions  fixades  en  la
llicència ambiental, i concretament:
1. La disponibilitat  i  vigència del  contracte o pòlissa d’assegurança per  la recollida i

tractament dels animals morts.
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2. En el cas d’existència de fossa de cadàvers, que estigui fora d’ús.
3. Que  les  condicions  i  mesures  de  prevenció  de  les  zones  d’emmagatzematge  de

residus agroquímics i d'animals morts, són les previstes i es troben en bon estat d'ús.
4. El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge de residus.
5. El correcte estat de manteniment i funcionament del sistema d’emmagatzematge de

les dejeccions i del sistema de tractament de les dejeccions.
6. El llibre de gestió de les dejeccions ramaderes degudament complimentat.
7. El  que  li  sigui  d’aplicació  segons  la  normativa  vigent  referent  a  aspectes

mediambientals en el moment d’aquest control.

Revisió  de  la  llicència.  Caldrà  revisar  la  llicència  ambiental  atorgada,  en  els  aspectes
mediambientals,  en  el  termini  de  vuit  anys,  llevat  que  es  produeixin  abans  canvis
substancials en la mateixa que obliguin a la tramitació d’una nova llicència o que s’incorri
en algun dels supòsits de revisió de l’article 67 del Decret 136/1999.

4. D'acord amb la Llei 9/2011, del 19 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica les activitats
ramaderes  que  disposin  de  llicència  ambiental  en  la  data  d'entrada  en  vigor  d'aquesta  llei  de
modificació i  que amb la nova regulació queden incloses en l'annex III  de la Llei 20/2009, resten
subjectes al règim de control de les activitats sotmeses a comunicació que estableix l'article 73  si
acrediten disposar d'acta favorable obtinguda en el control inicial i en el darrer control periòdic
fet d'acord amb la llicència atorgada.

5. Comunicar a l'interessat, què aquesta activitat, està condicionada a realitzar controls periòdics cada
4 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 25/01/2013.

Els controls  hauran de ser  realitzats  o  verificats  per  una entitat  col·laboradora de l’Administració
degudament acreditada.

6.  Comunicar  aquest  acord  al  Sr.  MONSERRAT MESTRE,  HECTOR com a  nou  titular  i  al  Sr.
MONSERRAT VINAIXA,  ENRIQUE,  com  anterior  titular;  i  inscriure  el canvi  al  Registre  municipal
d'activitats.

OBERTURA ESTABLIMENTS. DECLARACIÓ RESPONSABLE. ASSABENTAT.  

Sol·licitant: MILLAN BENEDI, JOSEP MARIA
Registre General: 2659 - 21/09/2020
Expedient: 2-37-20-22
Emplaçament: COMTE MONTEMOLIN, 23, BAIXOS
Activitat: CLASSES DE REPAS
Classificació de l’activitat: DECLARACIÓ RESPONSABLE

Antecedents:

1. En data 21/09/2020 va entrar en aquest Ajuntament una declaració responsable d'inici de l'activitat
de  CLASSES  DE  REPAS al  carrer  COMTE  MONTEMOLIN,  23,  BAIXOS,  acompanyada  de  la
documentació exigida per la normativa vigent, per part del Sr. MILLAN BENEDI, JOSEP MARIA. 

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.
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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 21/09/2020 el Sr. MILLAN
BENEDI, JOSEP MARIA inicia l'activitat de CLASSES DE REPAS al carrer COMTE MONTEMOLIN,
23, 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.

OBERTURA ESTABLIMENTS. DECLARACIÓ RESPONSABLE. ASSABENTAT.  

Sol·licitant: MOUSSAID, RACHID
Registre General: 2782 - 01/10/2020
Expedient: 2-37-20-23
Emplaçament: MAJOR, 134
Activitat: BARBERIA
Classificació de l’activitat: DECLARACIÓ RESPONSABLE

Antecedents:

1. En data 01/10/2020 va entrar en aquest Ajuntament una declaració responsable d'inici de l'activitat
de  BARBERIA al carrer  MAJOR, 134, acompanyada de la documentació exigida per la normativa
vigent, per part del Sr. MOUSSAID, RACHID. 

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  01/10/2020 el  Sr.
MOUSSAID, RACHID inicia l'activitat de BARBERIA al carrer MAJOR, 134, 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.

AUTORITZACIÓ SANITÀRIA. COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: SANCHEZ PORRET, ESTEBAN
Registre General: 2661 - 21/09/2020
Expedient: 2-47-20-2
Emplaçament: AV. RAMON SALOMON, 2, BAIXOS
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Activitat: REGISTRE SANITARI ESTABLIMENT DE MENJARS PER  
EMPORTAR

Antecedents:

1.  En data  21/09/2020 va entrar  en aquest  Ajuntament  una declaració  responsable  d'establiment
alimentari en una activitat de MENJARS PER EMPORTAR, situada al carrer AV. RAMON SALOMON,
2, BAIXOS, per part del Sr. SANCHEZ PORRET, ESTEBAN. 

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts pels Criteris registrals per a establiments
minoristes  d'alimentació  a  Catalunya,  aprovats  pel  Consell  d'Administració  de  l'Agència  de  Salut
Pública de Catalunya, el 20 de febrer de 2012.

3.  L'activitat  en  la  qual  es  desenvoluparà  aquesta  venda  de  productes  alimentaris,  disposa  de
l'autorització pertinent de l'Ajuntament d'Ulldecona per a la seva obertura, tal com consta a l'expedient
2-37-20-21.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 21/09/2020, s'atorga al Sr.
SANCHEZ PORRET, ESTEBAN el número de registre sanitari 4315611050500001 en l'activitat de
MENJARS PER EMPORTAR, situada al carrer AV. RAMON SALOMON, 2, BAIXOS, d'acord amb el
Reial Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre el Registre Sanitari d'empreses alimentàries i aliments
els  Criteris registrals per a establiments minoristes d'alimentació a Catalunya, aprovats pel Consell
d'Administració de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, el 20 de febrer de 2012.

2. Entregar, juntament amb la notificació del present acte, el full normalitzat d'autorització sanitària de
l'Ajuntament d'Ulldecona i inscriure l'esmentada activitat al Registre municipal sanitari.

4. DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE L’ARQUITECTE MUNICIPAL DE DATA 24  DE SETEMBRE DE  
2020, EN RELACIÓ AMB EL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES ACTIVITATS DE CÀMPING.  

S’ha donat compte de l’informe de l’arquitecte municipal de data 24 de setembre de 2020, en relació
amb el pla director urbanístic de les activitats de càmping.

5. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER LA SRA. NÚRIA ROURE ALOMAR CONTRA L'ACORD DE LA  
JUNTA DE GOVERN LOCAL,  DE DATA 12  DE JUNY DE 2020,  DE RECTIFICACIÓ DEL PROJECTE DE  
REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ MESTRE MOREIRA MITJANÇANT UNA OPERACIÓ JURÍDICA  
COMPLEMENTÀRIA. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA RECTIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL  
POLÍGON D'ACTUACIÓ MESTRE MOREIRA.  

Antecedents fàctics 

1. En data 16 de maig de 2002 es va aprovar inicialment, per la Junta de Govern Local, el projecte de
reparcel·lació del polígon d’actuació Mestre Moreira,  i la seva aprovació definitiva es va produir en
sessió  de  data  18  de  maig  de  2006,  conjuntament  amb  l'annex  que  actualitzava  la  relació  de
propietaris.
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2. L'esmentat projecte descrivia la finca registral número 24058, com a propietat de la Sra. Ángela
García Tallada. Que la Sra. Ángela García Tallada va transmetre l’esmentada finca en data 13 de
febrer de 2006, per escriptura de compraventa autoritzada davant del Notari de Sant Carles de la
Ràpita Don Luis Miguel Serrano Deusa, (protocol 324) essent els reals propietaris de la finca, en la
data d'aprovació del projecte de reparcel·lació, el Sr. Juan Brunet Santamaria i  Sra. Josefa Ferré
Sorli.

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

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

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

6.  Per  acord  de la  Junta  de Govern Local  de data  12 de juny  de 2020,  es va acordar  Aprovar
inicialment la rectificació del projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació Mestre Moreira, aprovat
definitivament per la junta de Govern Local en sessió de data 18 de maig de 2006, en els termes
següents:

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

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

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

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

7.  En data 7 d’agost de 2020, la Sra. Núria Roure Alomar, representada per l’advocada Sra. Marta
Martínez, va presentar recurs de reposició contra la rectificació del projecte de reparcel·lació i contra
la liquidació de la quota d’urbanització.
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Respecte  l’acord  de  rectificació  del  projecte  de  reparcel·lació,  la  recurrent  fonamenta  les  seves
al·legacions (en els apartats segon i  tercer del seu escrit d’interposició del recurs de reposició) en
l’argument  que  la  determinació  de  la  titularitat  no  és  una  funció  pública  que  se  li  atorgui  a
l’administració local, ja que correspon a la jurisdicció civil. Per tant, no li correspon a l’Ajuntament
determinar quin és el títol més vàlid.

Fonaments de dret

1. Iniciat l'expedient de la reparcel·lació, l’Ajuntament va sol·licitar al Registre de la propietat certificat
de  titularitat  i  càrregues  de  totes  les  finques  incloses  en  la  reparcel·lació,  estenent-se  una  nota
marginal a cada finca. En aquells moments la titular de la finca afectada era la  Sra. Ángela García
Tallada.

2. En posterioritat, els Srs. Roure van adquirir una porció de la finca de la  Sra. Ángela García Tallada,
i així ho van comunicar a l’Ajuntament, que per tant en va ser coneixedor de la situació, i per la qual
cosa les quotes urbanístiques ja es van liquidar als germans Roure.

No obstant, en el moment de formalització del projecte de reparcel·lació i de la seva inscripció en el
Registre de la Propietat, el Registrador en la seva qualificació de l’escriptura adverteix que hi ha una
divergència en la determinació dels adjudicataris d’aquesta finca, ja que els titulars registrals són el
Sr. Juan Brunet Santamaria i Sra. Josefa Ferré Sorli. 

3. L’article 32 de la Llei Hipotecària estableix que:

“Los  títulos  de  dominio  o  de  otros  derechos  reales  sobre  bienes  inmuebles,  que  no  estén
debidamente inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad, no perjudican a tercero.”

Tanmateix l’article 38 de la Llei Hipotecària estableix:

“A todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el Registro existen
y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo. De igual modo se
presumirá  que  quien  tenga  inscrito  el  dominio  de  los  inmuebles  o  derechos reales  tiene  la
posesión  de  los  mismos.

Como  consecuencia  de  lo  dispuesto  anteriormente,  no  podrá  ejercitarse  ninguna  acción
contradictoria  del  dominio  de inmuebles o  derechos reales inscritos a  nombre de persona o
entidad  determinada,  sin  que,  previamente  o  a  la  vez,  se  entable  demanda  de  nulidad  o
cancelación de la inscripción correspondiente. La demanda de nulidad habrá de fundarse en las
causas que taxativamente expresa esta Ley cuando haya de perjudicar a tercero." 

4. En aquest sentit coincidim en l’argument de la recurrent que la determinació de la titularitat no és
una funció pública que se li atorgui a l’administració local, ja que correspon a la jurisdicció civil, i no li
correspon a l’Ajuntament determinar quin és el títol més vàlid, sinó que l’Ajuntament és un tercer de
bona fe que ha d’actuar emparat en la publicitat registral i en tot cas correspondrà a la jurisdicció civil
dirimir el conflicte entre les parts.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I.  Desestimar el  recurs de reposició  presentat  per  la  Sra.  Núria  Roure Alomar,  representada per
l’advocada Sra. Marta Martínez,  contra l'acord de la Junta de Govern Local, de data 12 de juny de
2020, de rectificació del projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació Mestre Moreira mitjançant
una operació jurídica complementària, en base als fonaments de dret exposats.
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II. Aprovar definitivament la rectificació del projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació Mestre
Moreira, aprovat definitivament per la junta de Govern Local en sessió de data 18 de maig de 2006,
en els termes següents:

- La finca inicial, descrita en el projecte de reparcel·lació com a finca P4 , corresponent a la
següent finca registral
a) Finca registral: 24.058

Tom: 3.132
Llibre: 269
Foli 45

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

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

III. Notificar aquest acord als interessats.

IV.  Autoritzar  a  l’Alcaldessa  a  formalitzar  els  documents  que  siguin  necessaris  a  fi  de  donar
compliment a aquests acords, fins i tot a la seva formalització en escriptura pública, en cas que fos
necessari.

6. LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  

Sol·licitant: ORTIZ SANCHO, ANTONIO FRANCISCO
Registre general: 2515 - 14/09/2020
Expedient: 2-43-20-29
Emplaçament: POL. 67, PARC. 102, 117
Superfície ocupada: 1,50 m2
Motiu de l'ocupació: CREUAMENT DEL CAMI AMB UNA CANONADA DE REG SOTERRADA

ENTRE LES PARCEL·LES 102 I 117

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  ORTIZ SANCHO, ANTONIO FRANCISCO la llicència dalt referenciada, condicionada a:

• Caldrà situar el tub a una profunditat no inferior a 60 centímetres de la cara superior de
la rasant actual del camí.

• Restitució dels paviments a l’estat original anterior a l’execució de les obres.
• Compliment  de  l’ordenança  municipal  d'instal·lacions  elèctriques  i  de

telecomunicacions, cales i canalitzacions a la via pública.
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• 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  d'aquestes,  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.

7. CONCESSIONS FUNERÀRIES  

TRANSMISSIONS DE CONCESSIONS SOBRE DRETS FUNERARIS  

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: MJGF
Expedient: 1-13-20-2 (6)
Anterior Titular: MFM
Nínxol: 281-A; Ulldecona

Nou titular: MJGF
Expedient: 1-13-20-2 (7)
Anterior Titular: JJGQ
Nínxol: 282-A;Ulldecona
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Nou titular: MJGF
Expedient: 1-13-20-2 (8)
Anterior Titular: JJGQ
Nínxol: 553-B; Ulldecona

Nou titular: DRQ
Expedient: 1-13-20-2 (9)
Anterior Titular: PQV
Nínxol: 46-A; Els Valentins

Nou titular: DRQ
Expedient: 1-13-20-2 (10)
Anterior Titular: PQV
Nínxol: 47-A; Els Valentins

Nou titular: EDVQ
Expedient: 1-13-20-2 (11)
Anterior Titular: MVF
Nínxol: 166-A; Els Valentins

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.

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. 

8. LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ DEL DOMIINI PÚBLIC: GUALS  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUALS. ATORGAMENT   DE LLICÈNCIA  

Sol·licitant: MCHE
Emplaçament: c/Major, 157
Metres lineals: 3
Número de placa: 783

Vista  la  sol·licitud  de  llicència  d'ocupació  del  domini  públic  dalt  referenciada,  per  a  un  gual  a
l'emplaçament c/Major, 157.

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,
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La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar a MCHE 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. DENEGACIÓ  

Vistes les sol·licituds de llicència d'ocupació del domini públic referenciades, 

Vist el contingut dels informes de la policia local que obren en els expedients,

De conformitat amb 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:

Denegar les llicències  referenciades:

Sol·licitant: JMB
Emplaçament: c/Murada de Dalt, 17
Metres lineals sol·licitats: 3
Observaciones: El motiu de la sol·licitud no s’ajusta als requisits d’atorgament 

de llicència de gual per entrada i sortida de vehicles.

Sol·licitant: CES
Emplaçament: c/Migdia, 30
Metres lineals sol·licitats: 3
Observaciones: L’entrada de la porta no reuneix els requisits que, a criteri de 

la Policia Local d’Ulldecona, no són adequats per l’entrada ni 
sortida de cap vehicle. Es tracta d’una porta d'accés de fusta 
amb un esglaó intern de més de 25cm aproximadament i una 
fusta  exterior  per  evitar  l’entrada  d’aigua  des  del  carrer,   
fixada al marc de la porta.
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LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUALS. CANVI DE NOM  

Sol·licitant: GSA
Titular anterior: Hereus de Carmen Sola Nadal
Emplaçament: c/Migdia, 43
Número placa: 526

En data 25 de setembre de 2020, amb registre general d'entrada número 2713, s'ha sol·licitat canvi
de titularitat de la llicència de gual amb número 526, corresponent al c/Migdia, 43, per tal que el Sr.
GSA figuri com a nou titular.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser el nou titular de la llicència el Sr. GSA.

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 al Sr. GSA, com a nou titular.

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: FGM
Expedient: 1-13-20-6 (13)
Emplaçament: C/Doctor Robert, 1
Número placa: 536

Sol·licitant: JLN
Expedient: 1-13-20-6 (14)
Emplaçament: C/Mestre Vilar, 12
Número placa: 500
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9. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL.   

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. PAR  ADA INTERIOR   AL MERCAT MUNICIPAL  

Sol·licitant: M. Elena Muria Albesa
Ubicació: Pedra 20

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

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  M. Elena Muria Albesa la llicència dalt  referenciada. Aquesta llicència s'atorga fins a
convocatòria  general  per  a  l’adjudicació  de noves llicències, condicionada a la  presentació de
l’últim rebut d’autònom  i una fotografia tipus carnet.

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. 

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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