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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA  
DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA  

EL DIA 6   D’AGOST 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 sis d’agost de dos mil vint-i-un.

Essent  les catorze 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
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’ocupació de la via publica.

4. Concessions funeràries.

5. 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 9 de juliol 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: SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA 
REESTRUCTURACION BANCARIA, SA

Registre general: 2316 - 09/07/2021
Expedient: 2-33-05-130 B
Emplaçament: MIGDIA, 31
Obra a realitzar: OBRES  MENORS  PER  TORNAR  A  FER  HABITABLE  L'EDIFICI

DESPRES DE DIVERSOS ACTES VANDALICS

Nom: NEDGIA CATALUNYA, SA
Registre general: 2189 - 21/06/2021
Expedient: 2-33-21-59
Emplaçament: ROGER DE FLOR, 11
Obra a realitzar: REALITZACIO D'ESCOMESA PER CONNEXIO DE GAS NATURAL -

REF. gdec47210600552001
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.

Nom: TCG
Registre general: 2233 - 29/06/2021
Expedient: 2-33-21-62
Emplaçament: CARDENAL GOMA, 10
Obra a realitzar: CONDICIONAMENT D'UN LOCAL COMERCIAL

Nom: MJM
Registre general: 2331 - 13/07/2021
Expedient: 2-33-21-67
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Emplaçament: POL. 34, PARC. 19
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA DE 180 M
Observacions: Condicionada a que caldrà situar la tanca a una distància mínima d’un

metre respecte al camí.

Nom: RAU
Registre general: 2401 - 16/07/2021
Expedient: 2-33-21-69
Emplaçament: POL. 35, PARC. 215
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA DE 63 M
Observacions: Condicionada a que caldrà situar la tanca a una distància mínima d’un

metre respecte al camí.

Nom: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.
Registre general: 2399 - 16/07/2021
Expedient: 2-33-21-70
Emplaçament: CALVARI, 54 - PLAÇA CATALUNYA, 14
Obra a realitzar: ESTESA DE CS PER A NOU SUBMINISTRE D'ENLLUMENAT PUBLIC.

REF. 339610
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.

Nom: OCL
Registre general: 2643 - 27/07/2021
Expedient: 2-33-21-72
Emplaçament: POL. 53, PARC. 282 (AV. DELS TERRERS, S/N)
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3,6 KW

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.
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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.

PRÒRROGA LLICÈNCIA URBANÍSTICA  

Nom AS
Registre general: 2303 - 07/07/2021
Expedient: 2-33-17-1 B
Emplaçament: ALMOGAVERS, 5
Obra a realitzar: DISTRIBUCIO HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES

Vista  la  sol·licitud  formulada  pel  Sr.  AS de pròrroga  de la  llicència  urbanística atorgada en  data
13/01/2017 per  la  Junta  de  Govern  Local  per  DISTRIBUCIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE
MITGERES;

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

Atès que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma, va suposar
la suspensió dels terminis administratius fins a l’1 de juny de 2020. En aixecar la suspensió es va
reprendre el còmput dels terminis administratius com si els dies de l’estat d’alarma (del 14 de març
fins al 31 de maig, en total 79 dies naturals) no haguessin existit. Per aquest motiu, es pot considerar
que el termini fixat per la llicència i la posterior pròrroga de la mateixa que l’Ajuntament va atorgar en
data 14/02/2020, notificada en data 25/02/2020, es pot ampliar en aquests 79 dies naturals.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Prorrogar la llicència urbanística del Sr. AS per aquests 79 dies naturals, acabant la pròrroga de la
llicència en data 6 d’octubre de 2021.

2. Informar  a  l'interessat  que  havent  transcorregut  el  termini  de  pròrroga,  procedirà  declarar  la
caducitat de la mateixa.
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LLICÈNCIA URBANÍSTICA. DESISTIMENT  

Nom: DJAH
Registre general: 2590 - 23/07/2021
Emplaçament: JACINT VERDAGUER, 15
Obra a realitzar: ARRANJAMENT DE LA FAÇANA AMB MORTER MONOCAPA

En data  26  de  juliol  de  2021  es  presenta  la  sol·licitud  de  desistiment  a  la  llicència  urbanística
formulada pel peticionari.

El  desistiment 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.

En data 26 de juliol  de 2021 el peticionari  va realitzar una comunicació substitutiva de llicència i
autoliquidació per les  obres que havia sol·licitat.

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 el desistiment a la llicència urbanística dalt referenciada.

LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA  

Nom: MPVM
Registre general: 2370 - 14/07/2021
Expedient: 2-33-21-68
Objecte: PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA
Emplaçament: COMTE MONTEMOLIN, 24

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 MPVM  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.

Pàg. 5/9 Expedient: 1-3-21-7



Junta Govern Local
any 2021

3. LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ DE LA VIA PUBLICA  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  

Sol·licitant: NEDGIA CATALUNYA, SA
Registre general: 2189 - 21/06/2021  
Expedient: 2-43-21-21
Emplaçament: ROGER DE FLOR, 11
Motiu de l'ocupació: OBERTURA DE RASA. REALITZACIO D'ESCOMESA PER 

 CONNEXIO DE GAS NATURAL - REF. GDEC47210600552001

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  NEDGIA CATALUNYA, SA la llicència dalt referenciada,  condicionada a la restitució
dels  paviments  a  l’estat  original  anterior  a  l’execució  de  les  obres  i,  a  l'acompliment  de
l'ordenança  municipal  d'instal·lacions  elèctriques  i  de  telecomunicacions,  cales  i
canalitzacions a la via pública.

Només es permet l'obertura de rases entre dilluns i dijous, fins les 7 de la tarda, de tal manera
que no es poden obrir rases en cap cas en cap de setmana.

Abans d'iniciar les obres s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el dia d'inici de les
obres i  el  nom i  telèfon de la persona responsable de les mateixes,  per  correu electrònic
(stecnics@ulldecona.cat) o fax (977720622, a l'atenció dels serveis tècnics), amb una antelació
mínima de 48 hores al seu inici.

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.

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  

Sol·licitant: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.
Registre general: 2399 - 16/07/2021  
Expedient: 2-43-21-26
Emplaçament: CALVARI, 54 - PLAÇA CATALUNYA, 14
Superfície ocupada: 2,40 m2
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Motiu de l'ocupació: OBERTURA DE RASA PER ESTESA DE CS PER A NOU 
SUBMINISTRE D'ENLLUMENAT PUBLIC. REF. 339610

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  EDISTRIBUCION  REDES  DIGITALES,  S.L.U. la  llicència  dalt  referenciada,
condicionada a la restitució dels paviments a l’estat original anterior a l’execució de les obres
i, a l'acompliment de l'ordenança municipal d'instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions,
cales i canalitzacions a la via pública.

Només es permet l'obertura de rases entre dilluns i dijous, fins les 7 de la tarda, de tal manera
que no es poden obrir rases en cap cas en cap de setmana.

Abans d'iniciar les obres s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el dia d'inici de les
obres i  el  nom i  telèfon de la  persona responsable de les mateixes,  per  correu electrònic
(stecnics@ulldecona.cat) o fax (977720622, a l'atenció dels serveis tècnics), amb una antelació
mínima de 48 hores al seu inici.

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.

4. CONCESSIONS FUNERÀRIES  

ATORGAMENT DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS  

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

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.
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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:

1.  Atorgar  les concessions sobre drets  funeraris  consistent  en l'ocupació  privativa de nínxols  del
cementiri municipal que es detallen a continuació.

Nínxol: 359-A; Ulldecona
Titular: MJFM (40922131W)
Domicili: C/Montsia, 9
Població: 43550 Ulldecona

Nínxol: 703-C; Ulldecona
Titular: PNS (40928537Z)
Domicili: C/Merce Calduch, 1 E, 1-3
Població: 43550 Ulldecona

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.

5. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL  

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

Sol·licitant: Monica Delgado Nadal
Emplaçament: Pedra 28-29

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
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1. Acceptar la renúncia a la llicència dalt referenciada.

2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les catorze 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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