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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’ABRIL DE 2021  

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’abril de dos mil vint-i-un.

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 ordinària corresponent al dia d'avui, i que ha estat convocada amb el següent ordre
del dia:

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

2. Llicències urbanístiques.

3. Llicències d'activitats.

4. Concessions funeràries.

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

6. 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  
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S'aprova  l'acta  de  la  sessió  anterior,  celebrada  el  dia  12  de  març  de  2021,  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: JBFC
Registre general: 1965 - 17/07/2020
Expedient: 2-33-20-37
Emplaçament: POL. 64, PARC. 164
Obra a realitzar: AMPLIACIO INSTAL·LACIONS EXPLOTACIO RAMADERA 
Observacions: Condicionada a què caldrà aplicar les mesures correctores proposades i

contingudes a l’Estudi d’impacte i integració paisatgística.

Nom: TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
Registre general: 3542 - 02/12/2020
Expedient: 2-33-20-89
Emplaçament: POL. 1, PARC. 41, 42, 108 I CARRER SANT ANTONI - EL CASTELL
Obra a realitzar: SUBSTITUCIO D'1 POSTE DE FUSTA PER 1 DE NOU DE FUSTA, 2

POSTES DE FUSTA PER 2 DE FORMIGO I CANVI DE 2 RIOSTRES AL
CARRER SANT ANTONI  DEL BARRI  EL CASTEL I  CTRA.  TV-3319.
REF. 01919562 - 3470916

Observacions: Condicionada a que el poste  P-151 8TC-1600 s’ha de situar al límit del
sòl urbà, que es troba situat a 30 m, mesurats des de l’encreuament del
carrer Sant Antoni amb el carrer Sant Jaume. El tramat de cables entre la
nova situació del poste i l’emplaçament actual serà realitzat pel subsòl
del carrer Sant Antoni, fins a la façana de l’edifici.
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
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(977720622, a l'atenció dels serveis tècnics), amb una antelació mínima
de 48 hores al seu inici.
(...)
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.  Caldrà  tenir  a
disposició dels Serveis d'Inspecció Municipal:

a. Document acreditatiu de la concessió de la llicència.
b. El projecte aprovat degudament diligenciat.

Nom: MOBLES J J P, S.A.L.
Registre general: 3583 - 8/12/2020
Expedient: 2-33-20-90
Emplaçament: POL. 54, PARC. 46
Obra a realitzar: REFORMA DE LOCAL
Observacions: Atès que es tracta d'una obra de caràcter provisional, la llicència queda

subjecta a les següents condicions específiques:

• Article 54.3 del text refós del decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d'Urbanisme (en endavant TRLU) 
"L’autorització d’usos i obres provisionals resta supeditada a:
◦ a) La constitució de les garanties necessàries per a assegurar la reposició de la situació

alterada al seu estat originari.
◦ b) La condició resolutòria que els compromisos acceptats pels interessats siguin també

acceptats expressament pels nous propietaris i pels nous gestors o explotadors dels usos
i les obres en virtut de contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic que els
succeeixin."

• Article 54.4 del TRLU
"Les condicions sota les quals s’atorga l’autorització d’usos i obres provisionals, acceptades
expressament  pels  destinataris,  s’han  de  fer  constar  en  el  Registre  de  la  Propietat,  de
conformitat  amb  la  legislació  hipotecària.  L’eficàcia  de  l’autorització  resta  supeditada  a
aquesta constància registral."

• Article 70 del decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística.
"Els  usos  provisionals  han  de  cessar  i  les  obres  provisionals  s’han  de  desmuntar  o
enderrocar,  sense  dret  a  indemnització,  quan  ho  acordi  l’administració  municipal,  amb
audiència de les persones interessades, per algun dels motius següents:

a) Per haver-se complert la condició resolutòria de l’article 69.3.
b) Per haver transcorregut el  termini  temporal  màxim pel qual es va atorgar la llicència
urbanística corresponent.
c) Per tal d’executar les determinacions del planejament urbanístic, hagi transcorregut o no
el termini temporal màxim pel qual es va atorgar la llicència urbanística corresponent."

Segons aquests apartats,  la  garantia  que s’ha de dipositar  a l’Ajuntament  per  a assegurar  la
reposició de la situació alterada al seu estat originar, munta la quantitat de 1.914,61 €.

Nom: JLGG
Registre general: 375 - 29/01/2021
Expedient: 2-33-21-6
Emplaçament: POL. 37, PARC. 56
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA AL VOLTANT DE LA FINCA DE 354 M, AMB

TELA  METAL·LICA,  PORTES  METAL·LICS  I  UNA  FILADA  DE
GREGANS 
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Observacions: Condicionada a:
  • Caldrà situar la tanca a una distància mínima d’un metre respecte al 

camí.
  • Les que es relacionen a l’informe del Departament de Mobilitat de la 

Generalitat de Catalunya.

Nom: AP
Registre general: 508 - 11/02/2021
Expedient: 2-33-21-11
Emplaçament: POL. 54, PARC. 53
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE (...) TANCA METAL·LICA PEL PERIMETRE DE LA

FINCA
Observacions: Condicionada a que caldrà situar la tanca a una distància mínima d’un

metre respecte al camí.

Nom: TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
Registre general: 783 - 10/03/2021
Expedient: 2-33-21-14
Emplaçament: POL. 75, PARC. 8, 20
Obra a realitzar: SUBSTITUCIO  DE  3  PALS  DE  FUSTA  PER  UNS  DE  NOUS,

INSTAL·LACIO  DE  5  TRAVESSES  I  DESMUNTATGE  DE  5
TRAVESSES. REF. 01919381 - 3480654

Observacions: Condicionada a l'acompliment de l'ordenança municipal  d'instal·lacions
elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la via pública.

Nom: SCG
Registre general: 788 - 10/03/2021
Expedient: 2-33-21-15
Emplaçament: AV. DELS TERRERS, ES. 11 (POL. 74, PARC. 122)
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA DE 5 KW
Observacions: Condicionada a que el tècnic haurà de supervisar el sistema de fixació a

la  coberta,  i  analitzar  les  sobrecàrregues  sobre  la  mateixa,  per  tal
d’assegurar l’estabilitat del conjunt.

Nom: JMPF
Registre general: 967 - 16/03/2021
Expedient: 2-33-21-16
Emplaçament: SANT DOMENEC, 20 - LA MILIANA
Obra a realitzar: CANVI DE COBERTA

Nom: NSS
Registre general: 983 - 17/03/2021
Expedient: 2-33-21-17
Emplaçament: CARRER GALICIA, 31
Obra a realitzar: OBERTURA PER A UNA PORTA DE MAGATZEM NOVA A LA FAÇANA

DEL CARRER MESTRE HIERRO

Nom: JJGM
Registre general: 1023 - 22/03/2021
Expedient: 2-33-21-19
Emplaçament: ESCULTOR QUEROL, 9, 11, 13
Obra a realitzar: ENDERROC I REHABILITACIO DE FAÇANA DE TRES HABITATGES
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Nom: JFG
Registre general: 1029 - 23/03/2021
Expedient: 2-33-21-20
Emplaçament: GUIFRE, 26, BAIXOS
Obra a realitzar: REFORMA DE LOCAL DE BAR

Nom: MAPF
Registre general: 1041 - 23/03/2021
Expedient: 2-33-21-21
Emplaçament: ARAGO, 19
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE PISCINA

Nom: NME
Registre general: 1093 - 29/03/2021
Expedient: 2-33-21-22
Emplaçament: CARRER ENTENÇA, 31
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE MAGATZEM

Nom: FRAGADIS, S.L.
Registre general: 1096 - 29/03/2021
Expedient: 2-33-21-23
Emplaçament: CARRER GUIFRE, 34
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO D'UN PUNT DE VENDA AL DETALL DE PEIX
Observacions: Condicionada  a  que  aquests  canvis  caldrà  traslladar-los  al  document

corresponent d’activitat de supermercat, per tal que es pugui posar en
marxa aquest nou punt de venda.

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: GRAMINA HOMES, SL
Registre general: 971 - 16/03/2021
Expedient: 2-33-05-8 A
Emplaçament: ENTENÇA, 35 A
Obra a realitzar: PRORROGA LLICÈNCIA CONSTRUCCIO EDIFICI PLURIFAMILIAR DE

4 HABITATGES

Vista la sol·licitud de pròrroga dalt referenciada, per continuar les obres aturades i atorgades d’acord
amb la normativa tècnica anterior en matèria d’edificació i habitatge, d’acord amb la Llei 3/2012, del
22 de febrer,  de modificació  del  Text  refós de la  Llei  d’Urbanisme,  aprovat  pel  Decret  Legislatiu
1/2010, del 3 d’agost (LL 3/2012);

Atès que GRAMINA HOMES, SL, segons consta, és la propietària del immoble, però no de la llicència
d’obres que es va concedir per part de l’Ajuntament en data 4/08/2005 a la raó social Brainbuilt SL. En
data 16/02/2006 es va canviar el seu titular, passant a ser la raó social Melvin Disseny Plus SL.

Atès que per poder sol·licitar el canvi de titular d’una llicència, és requisit indispensable disposar de
l’autorització y/o consentiment explícit del titular actual de la llicència per escrit.

Atès que per poder procedir d’acord amb la Disposició Final Segona del Decret Llei 17/2019, de 23 de
desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge (DLL 17/2019), i la LL 3/2012 per
poder sol·licitar la pròrroga de la llicència d’obres, ha de ser exclusivament el titular de la llicència qui
la sol·liciti.

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 GRAMINA HOMES, SL la sol·licitud de pròrroga dalt referenciada, per continuar les obres
aturades i atorgades d’acord amb la normativa tècnica anterior en matèria d’edificació i  habitatge,
d’acord amb la LL 3/2012, atès que la petició no ha estat realitzada pel titular de la llicència i aquesta
ha estat realitzada fora de termini.

Donat  que actualment  ja  ens trobem fora de la  data  límit  (31/12/2020)  per  sol·licitar  la  pròrroga
d’acord amb la LL 3/2012 per part del titular de la llicència, aquesta petició ja no es podrà realitzar.
Poden procedir a la petició d’una nova llicència urbanística per a la finalització de les obres, adaptant-
les a la normativa actual, o en el seu cas, procedir amb el disposat al DLL 17/2019.

Advertir al sol·licitant, que si està interessat en realitzar el canvi de titular de la llicència d’obres, caldrà
que ho sol·liciti  de nou, aportant  un document  original  signat  pel  titular  actual  de la  llicència,  on
autoritzi expressament al canvi de titular de la llicència esmentada a favor de l’interessat.
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LLICÈNCIA URBANÍSTICA. DENEGACIÓ  

Nom: AP
Registre general: 508 - 11/02/2021
Expedient: 2-33-21-11
Emplaçament: POL. 54, PARC. 53
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO  DE  BASSA DE  REG  DE  3  M  X  5  M  I  1,5  M  DE

FONDARIA (...).

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

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

Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l'atorgament de la dita llicència per delegació
de l'Alcaldessa de data 17 de juny de 2019;

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. (...).

2. Denegar a la llicència sol·licitada per executar obres consistents en CONSTRUCCIÓ DE BASSA
DE REG DE 3 M X 5 M I 1,5 M DE FONDARIA, perquè no es compleix el requisit mínim que fixa el
Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre (article 89), i la Llei 2/2002 d’Urbanisme (article 47.6a,
desenvolupat per l’article 84 del Reglament parcial de la citada llei) segons els quals les edificacions
han de guardar una relació funcional directa amb l’explotació agropecuària de la finca, amb caràcter
accessori respecte de l’explotació i proporcionals a la superfície, destinació i capacitat productiva de
la finca on s’ubica i en aquest cas la finca sobre la qual es projecta la construcció no disposa d’una
explotació suficientment important que justifiqui la necessitat de la citada construcció. 

3. (...).

4. (...).

5. (...).

6. (...).

7. (...).

3.   LLICÈNCIES D’ACTIVITAT  

OBERTURA ESTABLIMENTS. DENEGACIÓ DECLARACIÓ RESPONSABLE.  

Sol·licitant: FARMACIA A. VILADOT, CB (E55652853)
Registre General: 3304 - 12/11/2020
Expedient: 2-37-20-26
Emplaçament: MAJOR, 71
Activitat: FARMACIA
Classificació de l’activitat: DECLARACIÓ RESPONSABLE
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Antecedents:

1. En data 12/11/2020 va entrar en aquest Ajuntament una declaració responsable d'inici de l'activitat
de  FARMACIA al  carrer  MAJOR,  71,per  part  de  la  raó  social  FARMACIA  A.  VILADOT,  CB,
acompanyada de la documentació següent: Certificat tècnic.

2.  En data 12/11/2020 amb el  RGS número 2408, es va sol·licitar  l’acreditació documental  de la
representació del  Sr.Viladot  envers la societat  Farmàcia A.  Viladot  CB. Aquest  requeriment es va
comunicar  electrònicament  a  l’adreça  electrònica  facilitada  en  la  petició.  En  data  27/11/2020  el
sistema eNotum rebutja la notificació per haver passat el termini i no haver accedit a la notificació.

Fonaments:

1.  L’activitat  queda sotmesa a la  declaració  responsable,  i  s’ha de procedir  segons d'acord amb
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.

2. L’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions
públiques, estableix que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol data,
manifestació  o  document  que  s’acompanyi  o  incorpori  a  una  declaració  responsable  o  la  no
presentació  davant  l’Administració  competent  de  la  declaració  responsable,  determinarà  la
impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o l’activitat afectada des del moment en què es tingui
constància d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què
hi hagués lloc.

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. No acceptar la declaració responsable d'inici d'activitat de  FARMACIA, que ha fet la raó social
FARMACIA A. VILADOT, CB, per no ajustar-se als preceptes de la Llei 39/2015.

2. Notificar a la persona interessada que no podrà exercir l'activitat que es proposava. L’article 69 de
la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  de  les  administracions  públiques,
estableix que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol data, manifestació
o  document  que  s’acompanyi  o  incorpori  a  una  comunicació  prèvia  o  la  no  presentació  davant
l’Administració competent de la comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici
del  dret  o  l’activitat  afectada  des  del  moment  en què es  tingui  constància  d’aquests  fets,  sense
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què hi hagués lloc.

COMUNICACIÓ TINENÇA ANIMALS  

Sol·licitant: MARTINEZ LUNA, JUAN
Registre General: 958 - 15/033/2021
Expedient: 2-37-21-5
Emplaçament: POL. 63, PARC. 20
Objecte: TINENÇA DE 10 OVELLES PER AUTOCONSUM

Antecedents:

1.  En  data  15/033/2021 va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  de  TINENÇA DE  10
OVELLES PER AUTOCONSUM al  POL. 63, PARC. 20, per part del Sr. MARTINEZ LUNA, JUAN. 

Expedient: 1-3-21-3 Pàg. 8/15



Junta Govern Local
any 2021

2. Els tècnics municipals han informat favorablement.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1.  Donar-se  per  assabentada  aquesta  Junta  que  amb  efectes  des  del  dia  15/03/2021  el  Sr.
MARTINEZ LUNA, JUAN comunica la TINENÇA DE 10 OVELLES PER AUTOCONSUM al POL. 63,
PARC. 20, 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.

COMUNICACIÓ TINENÇA ANIMALS  

Sol·licitant: ROCA CERVERA, JORGE
Registre General: 1125 - 01/04/2021
Expedient: 2-37-21-8
Emplaçament: POL. 2, PARC. 70
Objecte: TINENÇA DE 5 CAVALLS

Antecedents:

1. En data 01/04/2021 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació de TINENÇA DE 5 CAVALLS
al  POL. 2, PARC. 70, per part de ROCA CERVERA, JORGE. 

2. Els tècnics municipals han informat favorablement.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia  01/04/2021 el Sr.  ROCA
CERVERA, JORGE comunica la  TINENÇA DE 5 CAVALLS al  POL. 2, PARC. 70, 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.

OBERTURA ESTABLIMENTS. COMUNICACIÓ INICI ACTIVITAT.  

Sol·licitant: GAYA NOFRE, XENIA
Registre General: 1003 - 21/03/2021
Expedient: 2-37-21-6
Emplaçament: AV.GENERALITAT, 2, BAIXOS, PORTA 2

Pàg. 9/15 Expedient: 1-3-21-3



Junta Govern Local
any 2021

Activitat: LOCAL PER SER CEDIT A TERCERS COM ESPAI DE TREBALL O 
DESPATX, PROVEÏT DE MOBILIARI I INFRAESTRUCTURES   
TÈCNIQUES

Classificació de l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

Antecedents:

1. En data 21/03/2021 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació d'inici de l'activitat de LOCAL
PER SER CEDIT A TERCERS COM ESPAI DE TREBALL O DESPATX, PROVEÏT DE MOBILIARI I
INFRAESTRUCTURES TÈCNIQUES a l’AV.GENERALITAT, 2, BAIXOS, PORTA 2, acompanyada de
la documentació exigida per la normativa vigent, per part de GAYA NOFRE, XENIA. 

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts per l'article 32.1 de la Llei 18/2020, del
28 de desembre, de facilitació 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 21/03/2021, GAYA NOFRE,
XENIA inicia  l'activitat  de  LOCAL PER SER CEDIT A TERCERS COM ESPAI  DE  TREBALL O
DESPATX,  PROVEÏT  DE  MOBILIARI  I  INFRAESTRUCTURES  TÈCNIQUES al  carrer
AV.GENERALITAT, 2,  BAIXOS, PORTA 2,  salvat  el  dret  de propietat  i  sense perjudici  de tercers,
condicionada al  compliment  dels  valors  límit  d'emissió  i  les mesures preventives marcades en la
documentació aportada i legislació pertinent.

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

4. 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,
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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: MCJHE
Expedient: 1-13-21-2 (9)
Anterior Titular: JHB
Nínxol: 814-B; Ulldecona

Nou titular: MCJHE
Expedient: 1-13-21-2 (10)
Anterior Titular: JHB
Nínxol: 815-B; Ulldecona

Nou titular: MCJHE
Expedient: 1-13-21-2 (11)
Anterior Titular: JHB
Nínxol: 816-B; Ulldecona

Nou titular: EMDA
Expedient: 1-13-21-2 (12)
Anterior Titular: MSA
Nínxol: 44-B; Ulldecona

Nou titular: MJDA
Expedient: 1-13-21-2 (13)
Anterior Titular: JSR
Nínxol: 457-B; 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.

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.

6. Aprovar les liquidacions en concepte de Taxa sobre concessions funeràries en la seva modalitat de 
transmissió de concessions administratives funeràries.

AUTORITZACIÓ DE PERMUTA SOBRE DRETS FUNERARIS  

Nínxol: 178-A; Ulldecona
Titular: JFQJ
Domicili: C/Entença, 3
Població: 43550 Ulldecona

Nínxol adjudicat: 699-C; Ulldecona
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Titular: Ajuntament d’Ulldecona 

Vista la sol·licitud d’autorització de permuta sobre drets funeraris  dalt  referenciada i  la  necessitat
d'acordar accedir a la permuta del nínxol 178-A, propietat del Sr. JFQJ, que es troba en mal estat, per
un altre nínxol en el mateix cementiri, 699-C, propietat d’aquest Ajuntament.

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

Atès que hi concorre una circumstància necessària per autoritzar la permuta, pel mal estat del nínxol,
atès que segons l’article 14 del  reglament del cementiri  municipal  d’Ulldecona la conservació i  el
manteniment de les edificacions i instal·lacions dels cementiris són responsabilitat de l’Ajuntament
d’Ulldecona.

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 l’autorització de permuta 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.

5. LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ DEL DOMIINI PÚBLIC: GUALS  

ATORGAMENT DE LLICÈNCIA  

Vistes les sol·licituds de llicència d'ocupació del domini públic formulades pels diferents peticionaris.

Vists els informes de la policia local, els quals obren en els expedients.

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:
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1. Atorgar les llicències d'ocupació del domini públic, guals, que es detallen a continuació:

Sol·licitant: LMG
Emplaçament: c/Murada de Dalt, 4; 43550 Ulldecona
Metres lineals: 3
Metres lineals contragual: 3
Número de placa: 790

Sol·licitant: ACA
Emplaçament: c/Tinent Ferré, 42; 43550 Ulldecona
Metres lineals: 5
Número de placa: 791

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.

6. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL.   

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

Vistes les sol·licituds de llicència d'ocupació del domini públic referenciades, per a una parada exterior
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 les llicències d'ocupació del domini públic, parada al mercat municipal, que es detallen a
continuació. Aquestes llicències s'atorguen fins a  convocatòria general per a l’adjudicació de noves
llicències.
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2. Informar als interessats que l'atorgament de la dita llicència tan sols els 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 als interessats que hauran de donar compliment a totes les obligacions que s'estableixen
en el Reglament del mercat municipal d'Ulldecona.

Sol·licitant: Francisco Javier Cortes Ibar
Ubicació: Parada 19
Metres lineals: 12

Sol·licitant: Javier Espinosa Torres
Ubicació: Parada 9-2
Metres lineals: 6

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. PARADA EXTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL.   
REVOCACIÓ DE LA LLICÈNCIA PER MANCA D'ASSISTÈNCIA  

Segons l'article 41 del Reglament del Mercat Municipal d'Ulldecona, diu que es considera falta molt
greu la no utilització del lloc, sense causa justificada, durant 8 dies consecutius, o 16 dies alterns en el
període d'un any.

Atès que els titulars referenciats compten amb més de 8  faltes d'assistència sense causa justificada,
ni previ avis a l'Ajuntament.

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. Revocar als titulars referenciats la llicència municipal d'ocupació temporal del Mercat Municipal, per
manca d'assistència.

II. Informar als interessats que a partir del 12 d’abril se’ls impedirà la utilització del lloc o parada del
mercat.

III. Notificar aquest acte als interessats i a BASE Gestió d'Ingressos.

Titular: ECG
Emplaçament: Parada 15
Metres lineals: 6
Expedient: 1-13-21-11 (2)

Titular: DSC
Emplaçament: Parada 19
Metres lineals: 12
Expedient: 1-13-21-11 (3)
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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 trenta-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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