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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   DE JULIOL 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 de juliol 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. Aprovació inicial del “Projecte de renovació de lluminàries de les existents i columnes amb
defectes de diferents carrers dels Valentins”

5. Concessions funeràries.

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

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  11  de  juny  de  2021,  per  unanimitat  dels
membres consistorials presents.
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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: MARBRES SENIA, S.A.
Registre general: 2968 - 30/09/2019
Expedient: 2-33-19-63
Emplaçament: POL. 53, PARC. 66
Obra a realitzar: MODIFICACIO DEL TRAÇAT DEL CAMI DE LO MOLLO
Observacions: Condicionada  a  que  s’apliquin  els  criteris  i  mesures  proposats  i

continguts en l’Estudi d’Impacte i  Integració  paisatgística aportat,  i  es
doni  compliment  a  la  consideració  feta  en  l’informe  del  Departament
d’Agricultura,  Ramaderia,  Pesca  i  Alimentació,  pel  que fa  a  la  tallada
d’arbres:

• Abans de l’inici de les obres, el promotor ha de comunicar la tallada dels arbres afectats per obra
autoritzada mitjançant el tramitador específic de l’oficina virtual de tràmits de la Generalitat.
• Les condicions que hauria de tenir el nou traçat de camins és:

a). Tenir una amplada no inferior a 3,00 m., eixamplant-se a les corbes per millorar el radi de
corbatura.
b). Tenir un pendent lateral entre un 1-2%, per tal que pugui desaiguar lateralment.
c). Acabat de tot-ú amb una compactació del 99% del PM.

En qualsevol cas, abans de l'inici de les obres, també caldrà informar als Serveis Tècnics i/o al
Guarda de Camp de l'Ajuntament, en el moment del replanteig i la execució dels treballs, per tal
que supervisin.

Nom: PVG
Registre general: 978 - 07/04/2020
Expedient: 2-33-20-15
Emplaçament: POL. 73, PARC. 249 (Pda. Puig, 3)
Obra a realitzar: RECUPERACIO  DE  COBERTA D'UN  MAGATZEM  I  FORMACIO  DE

PISCINA AL RAJOLAR DE BONIC
Observacions: Condicionada al compliment de les següents condicions:

- Abans de l’inici de les obres, caldrà presentar a l’Ajuntament:

a) Document original del contracte amb el gestor de residus (no còpia)
b) Projecte d’execució, signat digitalment per l’arquitecte.
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- Caldrà donar compliment a allò que determinen:

a) L’informe de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) pel que fa a l’abastament i al sanejament.
b) Les condicions que s’expressen en la Resolució del Servei de Mobilitat a les Terres de l’Ebre 
c) L’informe del Departament de Territori i Sostenibilitat, a la consideració feta pel que fa al nou

canal i baixant de recollida d’aigua, i a les consideracions fetes en relació a la piscina.

-  Caldrà  que  s’apliquin  les  mesures  d’integració  proposades  i  contingudes  en  l’Estudi
d’impacte i integració paisatgística aportat.

Nom: GALVANITZATS ANEAS, SL
Registre general: 1941 - 01/06/2021
Expedient: 2-33-21-55
Emplaçament: BRUSSEL·LES, PARC. PI-38 - POL. IND. VALLDEPINS
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO FOTOVOLTAICA DE 100 KW PER AUTOCONSUM
Observacions: Condicionada a què 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: NORDIAN CPO SL
Registre general: 2024 - 10/06/2021
Expedient: 2-33-21-57
Emplaçament: POL. 75, PARC. 11 (REST. LES MOLES. CTRA. LA SENIA KM2)
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO DE PUNT DE RECARREGA VEHICLES ELECTRICS

Nom: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.
Registre general: 2173 - 20/06/2021
Expedient: 2-33-21-58
Emplaçament: MAJOR, 43 - ELS VALENTINS
Obra a realitzar: DESPLAÇAMENT DE LINIA 400 V AMB INSTAL·LACIO DE SUPORT DE

FORMIGO PH 11/630 PER A NOU SUBMINISTRAMENT. REF. 317115
Observacions: Condicionada a l'acompliment de les següents condicions:

• Caldrà assegurar que la sabata del suport no envaeixi la vorera.
• Restitució dels paviments a l’estat original anterior a l’execució de les
obres.
• Acompliment de l'ordenança municipal d'instal·lacions elèctriques i de
telecomunicacions, cales i canalitzacions a la via pública.
• S'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el dia d'inici de les obres
i el nom i telèfon de la persona responsable de les mateixes, per correu
electrònic  (stecnics@ulldecona.cat)  o  fax  (977720622,  a  l'atenció  dels
serveis tècnics), amb una antelació mínima de 48 hores al seu inici.
• Caldrà sol·licitar la corresponent autorització per realitzar els treballs,
del  Departament  de Mobilitat  de les Terres de l’Ebre  que gestiona  la
carretera TV-3322 abans de la seva execució.

Nom: VCF
Registre general: 2208 - 22/06/2021
Expedient: 2-33-21-61
Emplaçament: AV. DELS TERRERS, 9 (POL. 74, PARC. 83)
Obra a realitzar: ENDERROC D'UNA GRANJA
Observacions: Condicionada a que el  sol·licitant  de la llicència haurà de presentar a

l’ajuntament, en el termini d’un mes a comptar des de la finalització de
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l’obra,  un  certificat  del  gestor  de  residus  al  qual  hagin  gestionat  les
plaques de fibrociment amb amiant de la coberta.

Nom: CFP
Registre general: 2238 - 30/06/2021
Expedient: 2-33-21-63
Emplaçament: SANT JAUME, 23
Obra a realitzar: REFORMA DE SERVEI DE 4 M2 I CANVI DE PORTA

Nom: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.
Registre general: 2275 - 02/07/2021
Expedient: 2-33-21-64
Emplaçament: MAJOR, 212 (CTRA. LA SENIA TV-3319 - CAMI DE LA ROJA)
Obra a realitzar: REFORMA  DEL  CT  XQ352  PER  SUBSTITUCIO  DEL

TRANSFORMADOR EXISTENT DE 250 KVA PER UN DE NOU DE 630
KVA I PONT DE BT. REF. 136602 - 690685 - tap211375

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

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.
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LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA  

Nom: AQ
Registre general: 2195 - 22/06/2021
Expedient: 2-33-21-60
Objecte: PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA
Emplaçament: TEROL, 8 - SANT JOAN DEL PAS

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

Atorgar a AQ  la llicència de parcel·lació urbanística, d'acord amb les determinacions que conté la
documentació  presentada  (un  exemplar  del  la  qual  s’adjunta  al  present  acord  amb  el  segell
d’aprovació) salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. RENÚNCIA  

Nom: TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
Registre general: 1458 - 22/04/2021
Expedient: 2-33-20-89 A
Emplaçament: POL. 1, PARC. 41, 42, 108. CARRER SANT ANTONI - EL CASTELL
Obra a realitzar: RENUNCIA 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 ESL CASTELL I
CTRA.  TV-3319. REF. 01919562 - 3470916

1. En data 22/04/2021 es sol·licita la renúncia a la llicència urbanística formulada pel peticionari.

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

3. La Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa de
data 17 de juny de 2019.

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:

Acceptar la renúncia a la llicència urbanística dalt referenciada i procedir a les devolucions d'ICIO i
fiances pertinents, si s'escau.
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DECLARACIÓ DE CADUCITAT  

Nom: JFGM
Registre general: 2298 - 20/08/2010
Expedient: 2-33-10-71
Emplaçament: POL. 22, PARC. 420, 379
Obra a realitzar: ARRANJAMENT CASETA DE 75 M.

Fets

1. En data 20 d’agost de 2010 es sol·licita la llicència per l’ARRANJAMENT CASETA DE 75 M. per
part de JFGM al POL. 22, PARC. 420, 379.

2.  La  Junta  de  Govern  Local  celebrada  en  data  9  d’agost  de  2013,  atorga  a  JFGM   llicència
urbanística per a l’ARRANJAMENT CASETA DE 75 M., al  POL. 22, PARC. 420, 379 del terme
municipal d’Ulldecona.

3. En data 15 de març de 2021 es rep un escrit per part de la Guàrdia Civil, demanant informació
sobre les obres que s’estan realitzant a la parcel·la dalt esmentada.

4. En data 29 d’abril de 2021 l’ajuntament respon a l’escrit de la Guàrdia Civil, aportant la informació
sol·licitada.

5. En data 27 de maig de  2021 es rep una acta-denúncia de la Guàrdia Civil, que indica que les
obres no s’ajusten als terminis establerts per la llicència que les va autoritzar, trobant-se materials i
ferramentes d’obra a la parcel·la.

6. En data 7 de juny de 2021 es va redactar la proposta de caducitat de l’expedient,  que va ser
notificada a l’interessat en data 16 de juny de 2021, donant un termini de quinze dies hàbils per
formular les al·legacions que estimés oportunes. Ha transcorregut el termini i no s’ha presentat cap
al·legació.

Fonaments de dret

1. La llicència  indicava que el termini per a l’acabament de les obres autoritzades era de 3 anys
d’acord amb el que disposa la normativa d’urbanisme. 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 (TRLU) s'advertia 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 requeria la sol·licitud de pròrroga amb antelació a la
producció de la caducitat, sense la qual el seu exercici serà il·legítim.

2.  Atès  que  segons  l’article  189.5  del  TRLU,  un  cop  caducada  la  llicència  urbanística,  l’òrgan
municipal competent ho ha de declarar i ha d’acordar l’arxivament de les actuacions, d’ofici o a
instància de terceres persones i amb l’audiència prèvia de la persona titular.  

3. Donat que s’ha superat amb escreix el termini. 

4. Per tot l’exposat, i  d’acord amb l’article 189 del text refós de la llei d’urbanisme i 95 de la llei
39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions  públiques,
correspon també a l’Ajuntament declarar la caducitat de l’expedient i arxivar les actuacions prèvia
audiència de la persona titular de la llicència.
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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:

Primer. Declarar la caducitat de l’expedient dalt referenciat, i procedir a l'arxivament de les actuacions.
Advertir a l’interessat que s’haurà de procedir a la retirada de tots els materials i ferramentes d’obra
de la parcel·la.

Segon. Comunicar-ho a l’interessat.

3.   LLICÈNCIES D’ACTIVITAT  

COMUNICACIÓ TINENÇA ANIMALS  

Sol·licitant: KNEISEL, YVONNE
Registre General: 2203 - 22/06/2021
Expedient: 2-37-21-14
Emplaçament: POL. 71, PARC. 126, 128, 132, 133
Objecte: TINENÇA DE 5 CAVALLS

Antecedents:

1. En data 22/06/2021 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació de TINENÇA DE 5 CAVALLS
al  POL. 71, PARC. 126, 128, 132, 133, per part del Sr. KNEISEL, YVONNE. 

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 22/06/2021 el Sr. KNEISEL,
YVONNE comunica la TINENÇA DE 5 CAVALLS al POL. 71, PARC. 126, 128, 132, 133, 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.

DECLARACIÓ DE CADUCITAT  

Nom: IGUAL CASTELL, ISMAEL 
Registre general: 1313 - 19/04/2021
Emplaçament: VIDAL I BARRAQUER, 31, BAIXOS
Obra a realitzar: BAR AMB TERRASSA

1. En data 19 d’abril de 2021, RGE 1313, es va sol·licitar per IGUAL CASTELL, ISMAEL, el canvi de
titular de l’activitat de BAR AMB TERRASSA situat al carrer VIDAL I BARRAQUER, 31, BAIXOS
d’Ulldecona.
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2. En data 27 d’abril  de 2021 i  amb el  RGS 1032, es va requerir  a l’interessat  que aportés una
documentació  a  l’expedient,  per  tal  de  poder  iniciar  el  tràmit  sol·licitat,  amb l’advertiment  que
transcorregut  el  termini  de  10  dies  legalment  establert  sense  haver  aportat  la  documentació
sol·licitada es produiria la caducitat de l’expedient i es procedirà a l’arxiu de les actuacions. Aquest
requeriment per la plataforma eNotum, es va notificar a l’adreça electrònica que l’interessat va
comunicar en la seva petició. En data 8 de maig de 2021 la notificació ha estat rebutjada pel
sistema eNotum sense que s’hagi accedit a la mateixa.

3. En data 21 de maig de 2021, amb el RGS número 1247, es notifica per la plataforma eNotum  a
l’adreça electrònica que l’interessat va comunicar en la seva petició, la proposta de resolució. En
data 1 de juny de 2021 la notificació ha estat rebutjada pel sistema eNotum sense que s’hagi
accedit a la mateixa.

4. En data 3 de juny de 2021, s’envia la proposta de resolució per correu postal certificat a l’adreça
de l’interessat.  Correos retorna la carta certificada en data 5 de juliol  de 2021 a l’Ajuntament,
l’interessat no va passar a recollir el certificat, que va caducar el 21 de juny de 2021.

5.  Per tot  l’exposat,  i  d’acord amb l’article  95 de la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, correspon també a l’Ajuntament declarar la
caducitat de l’expedient i arxivar les actuacions.

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. Declarar la caducitat de l’expedient dalt referenciat, denegant el canvi de titular de la llicència de
BAR AMB TERRASSA situat al carrer VIDAL I BARRAQUER, 31, BAIXOS,i procedir a l’arxiu de les
actuacions.

2. Comunicar-ho a la persona interessada.

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT. ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES. RESOLUCIÓ ACTUACIÓ CONTROL  

Sol·licitant: CASTELL VIDAL, S.L. (B43348374)
Representant: CASTELL VIDAL, JERONIMO
Registre General: 2182 – 21/06/2021
Expedient: 2-37-03-13 A
Emplaçament: POL. 75, PARC. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 88 (Ctra. La Senia, km 2)
Activitat: RESTAURANT. ACTA DE CONTROL

Antecedents:

1. En data 12/08/2004 la JGL va atorgar la llicència per exercir l'activitat d'RESTAURANT. ACTA DE
CONTROL,  situada  al  carrer  POL.  75,  PARC.  9,  10,  11,  12,  13,  14,  88  (Ctra.  La  Senia,  km 2)
d'Ulldecona,  sol·licitada per  part  de la  raó social  CASTELL VIDAL,  S.L..  Aquesta activitat  estava
condicionada a realitzar un control inicial, que garanteixi l’adequació de les instal·lacions i l’activitat als
requeriments legals aplicables i específicament, als fixats en la llicència i el projecte autoritzat.

2. En data 21/06/2021, amb el RGE núm. 2182, s'ha aportat la documentació corresponent al control
periòdic que s'ha realitzat a l'establiment dalt esmentat, que l'entitat de control (EAC) TÜV Rheinland
Iberica Inspection, Certification & Testing, SA ha efectuat, donant compliment a les condicions de la
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llicència atorgada i al Decret 112/2010. El pronunciament de l'entitat de control va ser favorable sense
incidències.

3.  En  data  28/06/2021  s'ha  informat  favorablement  sobre  l'esmentat  control  per  part  del  tècnic
municipal

4. La Junta de Govern Local és competent per a la resolució de l'esmentat control d'activitat per
delegació de l'alcaldessa de data 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Declarar la conformitat amb el control aportat en data 9/06/2021 per l'EAC a l'establiment situat al
POL. 75, PARC. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 88 (Ctra. La Senia, km 2).

2. Recordar a 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
cada quatre anys que garanteixi la seva adequació permanent als punts assenyalats a la llicència
atorgada. Aquest termini computa des de la realització de l'últim control realitzat. Per tant, s'haurà de
procedir a la realització del pròxim control abans del dia 9/06/2025.

4. APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LLUMINÀRIES DE LES EXISTENTS I COLUMNES  
AMB DEFECTES DE DIFERENTS CARRERS DELS VALENTINS”  

Fets

1.  L’Ajuntament d’Ulldecona va adjudicar al  Sr. Agustí Domenech Romeu, el contracte per a la
redacció del projecte de renovació de lluminàries de les existents i columnes amb defectes de
diferents carrers dels Valentins. 

2.  L’objecte d’aquest projecte és la descripció i  estudi tècnic de les característiques, materials i
treballs necessaris per tal de dur a terme la renovació de l’enllumenat públic dels Valentins.

3.  Atès que la Junta de Govern Local és l'òrgan competent per aprovar el projecte, delegada en el
Decret de 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Aprovar inicialment el projecte que porta per títol “projecte de renovació de lluminàries de les
existents i columnes amb defectes de diferents carrers dels Valentins”, l’import del pressupost
d’execució per contracta del qual ascendeix a la quantitat total de 56.089,05 € segons el següent
detall:

Concepte Import

Pressupost d’execució material 38.953,43 €

Despeses generals (13%) 5.063,95 €

Benefici industrial (6%) 2.337,21 €

Pressupost d’execució per contracta 46.354,59 €

IVA (21%) s/ 46.354,59 € 9.734,46 €
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Total 56.089,05 €

2. Sotmetre  aquest  projecte  a  informació  pública,  amb publicació  al  BOP,  al  DOGC i  al  tauler
d'anuncis, per tal que, en el termini de 30 dies hàbils, pugui ser consultada en els serveis tècnics
d'aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents.

3. Sol·licitar, simultàniament, aquells informes o autoritzacions a altres administracions d'acord amb
el que estableixi la legislació sectorial específica.

4. Disposar  que,  en  cas  de  no  produir-se  cap  al·legació,  l’aprovació  inicial  esdevindrà
automàticament definitiva.

5. 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: ARC
Expedient: 1-13-21-2 (18)
Anterior Titular: ARN
Nínxol: 622-B; Ulldecona

Nou titular: MTSC
Expedient: 1-13-21-2 (19)
Anterior Titular: MSR
Nínxol: 608-B; Ulldecona
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Nou titular: MAB
Expedient: 1-13-21-2 (20)
Anterior Titular: PBB
Nínxol: 17-B; Ulldecona

Nou titular: MAB
Expedient: 1-13-21-2 (21)
Anterior Titular: PBB
Nínxol: 248-B; Ulldecona

Nou titular: JAG
Expedient: 1-13-21-2 (22)
Anterior Titular: LGS
Nínxol: 578-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.

6. LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ DEL DOMIINI PÚBLIC: GUALS  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUAL  

Sol·licitant: RMFG
Emplaçament: c/Mestre Hierro, 23
Metres lineals: 4
Número de placa: 799

Vista  la  sol·licitud  de  llicència  d'ocupació  del  domini  públic  dalt  referenciada,  per  a  un  gual  a
l'emplaçament c/Mestre Hierro, 23.

Vist l'informe de la policia local, el qual obra en l'expedient.

Vist el que preveu l'ordenança municipal  reguladora dels guals per entrada i sortida de vehicles al
terme municipal d'Ulldecona.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
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1. Atorgar a RMFG la llicència dalt referenciada. Advertir a la persona usuària 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 la persona interessada 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  la  persona  interessada  que  està  obligada  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 obligada 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.

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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