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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 11   DE JUNY 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 onze de juny de dos mil vint-i-un.

Essent  les  tretze  hores  i  trenta  minuts  es  constitueix  la  Junta  de  Govern  Local,  integrada  pels
membres que s'expressen a l'encapçalament, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Núria Ventura
i Brusca, assistida per la secretària accidental de la corporació, amb l'objectiu de celebrar la sessió
ordinària corresponent al dia d'avui, i que ha estat convocada amb el següent ordre del dia:

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

2. Llicències urbanístiques.

3. Llicències d'activitats.

4. Concessions funeràries.

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

6. Llicències d'ocupació temporal: Mercat municipal.

7. Aprovació  del  conveni de col·laboració  entre  l’Ajuntament d’Ulldecona i  el  Club Joventut
Ulldecona dins del projecte Art&Esport.

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  14 de  maig  de  2021,  per  unanimitat  dels
membres consistorials presents.

Pàg. 1/13 Expedient: 1-3-21-5



Junta Govern Local
any 2021

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: ARQ
Registre general: 1470 - 23/04/2021
Expedient: 2-33-21-36
Emplaçament: PD PASEC, 1 - ELS VALENTINS
Obra a realitzar: ARRANJAMENT  DE  GOTERES  DE  LA  COBERTA  I  CANVIAR

FINESTRES

Nom: ABM
Registre general: 1476 - 26/04/2021
Expedient: 2-33-21-38
Emplaçament: IMMACULADA, 15 (SOL, 2) - SANT JOAN DEL PAS
Obra a realitzar: CANVI DE COBERTA HABITATGE

Nom: ATM
Registre general: 1482 - 26/04/2021
Expedient: 2-33-21-39
Emplaçament: SALVADOR VIDAL, 4
Obra a realitzar: AMPLIACIO DE PORTA EXISTENT

Nom: INSTITUT MANUEL SALES I FERRE
Registre general: 1515 - 29/04/2021
Expedient: 2-33-21-43
Emplaçament: AV. ESCOLES, 6
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE COBERT

Nom: LRH
Registre general: 1724 - 13/05/2021
Expedient: 2-33-21-45
Emplaçament: POL. 34, PARC. 255
Obra a realitzar: COL·LOCACIO DE 100 M2 D'AILLAMENT EXTERIOR A LES PARETS

DE L'HABITATGE

Nom: JNM
Registre general: 1725 - 13/05/2021
Expedient: 2-33-21-46
Emplaçament: POL. 34, PARC. 81
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Obra a realitzar: CONSTRUIR  TANCA DE  13,20  M,  UNA PART  D'OBRA DE  0,80  M
D'ALÇADA I LA RESTA DE FUSTA FINS ELS 2,20 M

Observacions: Condicionada a què caldrà situar la tanca a una distància mínima d’un
metre respecte al camí.

Nom: KC
Registre general: 1727 - 13/05/2021
Expedient: 2-33-21-48
Emplaçament: POL. 65, PARC. 47
Obra a realitzar: CONSTRUCCIÓ D'UNA BASSA D'AIGUA DE 5 X 6 M, UNA TANCA DE 2

M D'ALÇADA I 49 M DE LLARGADA I UNA CONSTRUCCIÓ DE 12 M2
PER TENIR GALLINES I CABRES

Observacions: Condicionada a què la construcció haurà de respectar allò que preveuen
les NSU en el seu article 15.12. pel que fa a l’adequació de l’edificació al
seu entorn, i allò que preveu el PDUCATTE, en el seu art. 27, en el qual
s’estableix com ha d’esser les construccions per tal de poder integrar-se
a l’entorn.

Nom: MCVF
Registre general: 1740 - 1/05/2021
Expedient: 2-33-21-49
Emplaçament: COMTE MONTEMOLIN, 3
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO D'UN COBERT EXTERIOR

Nom: JFM
Registre general: 1794 - 19/05/2021
Expedient: 2-33-21-50
Emplaçament: POL. 67, PARC. 151
Obra a realitzar: CONSTRUCCIÓ DE TANCA
Observacions: Condicionada a:

• Les que figuren a la Resolució d’autorització del Servei Territorial
de Mobilitat.

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

Nom: MFL
Registre general: 1817 - 21/05/2021
Expedient: 2-33-21-51
Emplaçament: REMEI, 2 - LES VENTALLES
Obra a realitzar: REFORMA DE COBERTA

Nom: ET
Registre general: 1929 - 01/06/2021
Expedient: 2-33-21-54
Emplaçament: POL. 34, PARC. 167
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA
Observacions: Condicionada a què caldrà situar la tanca a una distància mínima d’un

metre respecte del camí.

Nom: TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
Registre general: 1966 - 07/06/2021
Expedient: 2-33-21-56
Emplaçament: POL. 38 I 79. CTRA TV-3319 PK 6
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Obra a realitzar: SUBSTITUIR 12 PALS DE FUSTA. REF. 01919568 - 3519770
Observacions: Condicionada a l'acompliment de l'ordenança municipal  d'instal·lacions

elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la via pública.

Caldrà sol·licitar la corresponent autorització de les obres per part del
Servei Territorial de Mobilitat de les Terres de l’Ebre de la Generalitat de
Catalunya, atès que les obres es realitzen en la zona d’afecció de la
carretera TV-3319.

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 PRIMERA OCUPACIÓ  

Nom: MCRC
Registre general: 1484 - 26/04/2021
Expedient: 2-33-18-70 A
Emplaçament: ROGER DE LLURIA, 13
Obra realitzada: REHABILITACIO  D'HABITATGE  UNIFAMILIAR.  LLICENCIA  DE

PRIMERA OCUPACIO

Vista la sol·licitud de llicència de primera ocupació dalt referenciada;

Atès l'informe tècnic que obra a l'expedient i posa de manifest que les obres s'han executat conforme
la llicència urbanística que es va atorgar;
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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:

Atorgar la llicència urbanística de primera ocupació a MCRC en relació la finca emplaçada al carrer
ROGER DE LLURIA, 13 per als usos previstos en la llicència urbanística que es va atorgar.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. CANVI DE TITULARITAT  

Sol·licitant: SOCIEDAD  DE  GESTION  DE  ACTIVOS  PROCEDENTES  DE  LA
REESTRUCTURACION BANCARIA, SA

Anterior titular: EMBERIZA SL
Registre general: 1756 - 17/05/2021
Expedient: 2-33-05-130 A
Emplaçament: MIGDIA, 31-35
Objecte: Canvi de titularitat

Vista  la  sol·licitud  formulada  per  la  raó  social  SOCIEDAD  DE  GESTION  DE  ACTIVOS
PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, per procedir al canvi de titularitat
de la llicència urbanística de CONSTRUCCIÓ EDIFICI DE  DE 21 HABITATGES I GARATGE AMB 22
PLACES.

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. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat.

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.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. DENEGACIÓ  

Nom: KC
Registre general: 1727 - 13/05/2021
Expedient: 2-33-21-48
Emplaçament: POL. 65, PARC. 47
Obra a realitzar: CONSTRUCCIÓ DE CASETA D'APEROS DE 20 M2

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:
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1. (...).

2. Denegar la llicència sol·licitada per CONSTRUCCIO DE CASETA D'APEROS DE 20 M2, ja que
a la finca ja existeix una construcció amb aquesta finalitat.

3. (...).

4. (...).

5. (...).

6. (...).

7. (...).

DECLARACIÓ INNECESSARIETAT LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE PARCEL·LACIÓ   

Nom: EBM
Registre general: 1726 - 13/05/2021
Expedient: 2-33-21-47
Emplaçament: POL. 32, PARC. 184

Vista  la  sol·licitud  de llicència  dalt  referenciada,  per  procedir  a  la  parcel·lació  d'una  finca  rústica
segons la documentació acompanyada;

Atès que l’article 187.1 del Decret legislatiu 1/2005, que aprova el text refós de la llei d’urbanisme
estableix que en sòl no urbanitzable no es poden fer parcel·lacions urbanístiques en cap cas.

Atès que de la sol·licitud de l’interessat s’arriba a la conclusió que la finalitat de la segregació és
agrícola i no pas urbanística, en virtut del que estableix l'article 243 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, procedeix adoptar l'acord de declaració
d’innecessarietat de llicència de parcel·lació, atès que la segregació té per objecte agrupar la finca
agregada a una finca confinant, sempre que la segregació i  l'agrupació tinguin lloc en la mateixa
operació. 

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 d’aquest acte per delegació de
l'Alcaldessa de data 17 de juny de 2019;

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

I.  Declarar  la  innecessarietat  de la  llicència  urbanística municipal  de  parcel·lació,  sempre  que  la
segregació i l'agrupació tinguin lloc en la mateixa operació.

II.  Informar a l’interessat  que aquest  acte  es dicta  sense perjudici  del  que estableix  la  legislació
agrària en relació a les Unitats Mínimes de Conreu (UMC) regulades mitjançant el Decret 169/1983,
de 12 d’abril, sobre Unitats Mínimes de Conreu i la competència de l’administració autonòmica.
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3.   LLICÈNCIES D’ACTIVITAT  

RENÚNCIA LLICÈNCIA  

Nom: ADDA OPS, SA
Registre general: 1753 - 17/05/2021
Expedient: 2-37-20-25 A
Emplaçament: POL. 32, PARC. 48
Objecte: RENUNCIA  ACTIVITAT  CENTRE  DE  QUARENTENA  DE  COLOMS

D'ORIGEN URBA

Vista la sol·licitud de renúncia a la llicència formulada pel peticionari.

Atès que la renúncia al dret és legítima de conformitat amb l’art. 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques i ha de ser acceptada sense cap
més tràmit per l'Ajuntament.

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:

Acceptar la renúncia a la llicència ambiental dalt referenciada.

Notificar aquest acord a l'interessat.

4. CONCESSIONS FUNERÀRIES  

ATORGAMENT DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS  

Nínxol: 702-C; Ulldecona

Titular: JBM
Domicili: C/Amposta, 1, 2
Població: 43550 Ulldecona

Vista la sol·licitud de concessió funerària dalt referenciada.

Atès que l'Ajuntament és competent per a la prestació del servei públic de cementiri (segons el que
disposa l'art. 25.2 j de la llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant
LRBRL),  i  l'art.  63.2  j  de la Llei  8/87,  de 15 d'abril,  municipal  i  de règim local  de Catalunya (en
endavant LMRLC), el qual té la naturalesa de necessari (segons l'art. 26.1 LRBRL).

Atès que el  bé té naturalesa demanial  (art.  79.3  LRBRL i  185.1 LMRLC) i  l'ús  que es pretén té
caràcter de privatiu (art. 202.4 LMRLC) el títol que legitima l'ús és la concessió administrativa i la seva
transmissió se subjecta a autorització.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
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1. Atorgar la concessió dalt referenciada sobre drets funeraris consistent en l'ocupació privativa de
nínxol del cementiri municipal.

2. La concessió queda subjecta al règim següent:

a. La concessió administrativa s'atorga per a la seva utilització inherent a l'afectació dels béns, per un
termini de 50 anys.

b. En els supòsits de transferència, aquesta se subjecta a autorització administrativa, i s'ha d'entendre
atorgada pel termini que resta al venciment de la concessió.

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

d. El concessionari respondrà dels danys que causi al bé per dol o negligència.

e. 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. 

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

3. Aprovar les liquidacions en concepte de Taxa sobre concessions funeràries en la seva modalitat de
titularitat de concessions administratives sobre nínxols de nova construcció, d'acord amb el següent
detall.

Subjecte passiu: JBM
Adreça: C/Amposta, 1, 2; 43550 Ulldecona
Quota tributària: 600,00

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.
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Nou titular: ARC
Expedient: 1-13-21-2 (15)
Anterior Titular: ARN
Nínxol: 610-B; Ulldecona

Nou titular: MMVO
Expedient: 01-13-21-2 (16)
Anterior Titular: MOO
Nínxol: 585-A; Ulldecona

Nou titular: MMVO
Expedient: 1-13-21-2 (17)
Anterior Titular: MOO
Nínxol: 524-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.

5. LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ DEL DOMIINI PÚBLIC: GUALS  

ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE GUAL  

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

Vistos 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:

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

Sol·licitant: JFM
Emplaçament: c/Comte Montemolin, 3
Metres lineals: 3
Número de placa: 794
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Sol·licitant: EPR
Emplaçament: c/Guifré, 14
Metres lineals: 3
Número de placa: 795

Sol·licitant: MCTS
Emplaçament: c/Aribau, 14
Metres lineals: 3
Número de placa: 796

Sol·licitant: MLSV
Emplaçament: c/Consuelo Gavalda, 7
Metres lineals: 3
Número de placa: 797

Sol·licitant: AJTM
Emplaçament: c/Salvador Vidal, 4 B
Metres lineals: 4
Número de placa: 798

Advertir als usuaris que en lloc de pintar la vorera hauran 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 als interessats que l'atorgament de dites llicències tan sols els 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  als  interessats  que estan  obligats  a  deixar  lliure  els  béns  ocupats  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 estan obligats a restaurar els danys que causi els
béns 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.

DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUAL  

Persona sol·licitant: RMEQ
Emplaçament: c/Adell, 25
Metres lineals: 3

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per a un gual al c/Adell,
25.

Vist el contingut de l'informe de la policia local que obra en l'expedient.

De conformitat amb el que preveu l'ordenança municipal reguladora dels guals per entrada i sortida
de vehicles al terme municipal d'Ulldecona.
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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.  Denegar a  RMEQ  la  llicència  dalt  referenciada, atès que un cop fetes les comprovacions,  no
procedeix autoritzar el gual sol·licitat, perquè la porta és petita i no està constituïda per a gual.

2. Notificar aquest acord a la persona interessada.

6. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. PARADA INTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL  

Persona sol·licitant: Monica Delgado Nadal
Ubicació: Pedra 28-29

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per a una parada interior
al mercat municipal, Pedra 28-29.

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  Monica Delgado Nadal la llicència dalt  referenciada. Aquesta llicència s'atorga fins a
convocatòria general per a l’adjudicació de noves llicències,  condicionada a la presentació de la
documentació següent:

1. DNI/NIF
2. 1 foto tipus carnet

2. Informar la interessada 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 la interessada que haurà de donar compliment a totes les obligacions que s'estableixen en
el Reglament del Mercat Municipal d'Ulldecona.
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LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. CANVI DE NOM DE LA PARADA EXTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL  

Sol·licitant: Antonio Vera Utrera
Titular anterior: Damari Vera Utrera
Parada exterior: 4
Metres lineals: 8

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per canvi de nom de la
parada exterior número 4 del mercat municipal d’Ulldecona.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar a  Antonio Vera Utrera la llicència dalt referenciada, per canvi de nom de la parada 4 del
mercat exterior.

2.  Informar  a  l'interessat  que  l'atorgament  de  dita  llicència  tan  sols  li  atribueix  una  condició  de
precarista, essencialment revocable per raons d'interès públic, d'acord amb l'article 57.2 i concordants
del  Reglament  de  patrimoni  dels  ens  locals  de  Catalunya,  aprovat  per  Decret  336/1988,  de  17
d'octubre i la resta de disposicions vigents.

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

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. CANVI DE NOM DE LA PARADA EXTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL  

Sol·licitant: Elodia Gilabert Cebolla
Titular anterior: Perfecto Moreso Buera
Parada exterior: 11
Metres lineals: 6

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per canvi de nom de la
parada exterior número 11 del mercat municipal d’Ulldecona.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar a  Elodia Gilabert Cebolla la llicència dalt referenciada, per canvi de nom de la parada
exterior número 11 del mercat municipal d’Ulldecona.

2.  Informar  la  interessada que l'atorgament  de dita  llicència  tan sols  li  atribueix  una condició  de
precarista, essencialment revocable per raons d'interès públic, d'acord amb l'article 57.2 i concordants
del  Reglament  de  patrimoni  dels  ens  locals  de  Catalunya,  aprovat  per  Decret  336/1988,  de  17
d'octubre i la resta de disposicions vigents.

3. Informar la interessada que haurà de donar compliment a totes les obligacions que s'estableixen en
el Reglament del mercat municipal d'Ulldecona.
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7.  APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA I EL CLUB  
JOVENTUT ULLDECONA DINS DEL PROJECTE ART&ESPORT  

Atès  que  l’Ajuntament  està  executant  el  projecte  Art&Esport  2021,  en  coordinació  amb  l’Institut
d’Educació Secundària del municipi. 

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.

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.

El motiu d’obtenir aquesta col·laboració es deu a que l’Escola de Bàsquet del Club Joventut es 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.

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.

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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