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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 8   D’OCTUBRE 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

Secretària:

Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Sr. Albert Palacios Bernad SU-CP

A Ulldecona, el dia vuit d’octubre 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. 

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 6 d’agost de 2021, per unanimitat dels membres
consistorials presents.

Pàg. 1/18 Expedient: 1-3-21-8



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: TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
Registre general: 3434 - 19/11/2020
Expedient: 2-33-20-84
Emplaçament: POL. 76, PARC. 22, 26, 27, 42
Obra a realitzar: SUBSTITUCIO DE 5 POSTES DE FUSTA PER UNS DE NOUS. REF.

01919382 - 3466723 - 3537771

Nom: TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
Registre general: 491 - 10/02/2021
Expedient: 2-33-21-9
Emplaçament: POL. 39, PARC. 9 - POL. 80, PARC. 33, 34, 61, 63, 64, 67
Obra a realitzar: SUBSTITUIR 7 PALS DE FUSTA INSTAL·LATS VORA LA CTRA.  TV-

3319, PK 8. REF. 01919883 - 3490357
Observacions: Condicionada a que atès que els  postes es troben dintre  de la  zona

d’afecció de la carretera TV-3319, serà necessari obtindre l’autorització
de Carreteres  de la  Generalitat  de  Catalunya,  abans de l’inici  de  les
obres.

Nom: ANC
Registre general: 1592 - 16/07/2021
Expedient: 2-33-21-66
Emplaçament: LA BISBAL, 4 (IMMACULADA, 20) - SANT JOAN DEL PAS
Obra a realitzar: SUBSTITUCIO DE COBERTA EN MAGATZEM EXISTENT

Nom: TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
Registre general: 2686 - 03/08/2021
Expedient: 2-33-21-74
Emplaçament: POL. 75, PARC. 55
Obra a realitzar: SUBSTITUCIO DE PAL DE FUSTA TIPUS 12D PER UN DE NOU TIPUS

12A. REF. 01915725 - 3537804

Nom: JAPZ
Registre general: 2722 - 10/08/2021
Expedient: 2-33-21-75
Emplaçament: AV. CATALUNYA, 29 - EL CASTELL
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM DE 4,0 KW
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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: SERRA INDUSTRIA GRAFICA SL
Registre general: 2959 - 23/08/2021
Expedient: 2-33-21-78
Emplaçament: LONDRES, PI-9-11 - POL. IND. VALLDEPINS I
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO  SOLAR  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: TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
Registre general: 2987 - 30/08/2021
Expedient: 2-33-21-80
Emplaçament: POL. 79, PARC. 36, 116 - POL. 80, PARC. 68, 70,. 71, 95, 98, 153, 157,

166
Obra a realitzar: SUBSTITUCIO  DE  18  POSTES  DE  FUSTA PER  UNS  DE  NOUS  I

INSTAL·LACIO D'1 RIOSTRA. REF. 01919569 - 3471102
Observacions: Condicionada 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.

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.

Nom: DVM
Registre general: 3234 - 20/09/2021
Expedient: 2-33-21-83
Emplaçament: POL. 34, PARC. 5, 6
Obra a realitzar: CONSTRUCCIÓ  DE  TANCA  AMB  POSTES  DE  FUSTA  I  TANCA

RAMADERA
Observacions: Condicionada a què caldrà situar la tanca a una distància mínima d’un

metre respecte al camí.

2. Les obres s'hauran d'iniciar dintre del termini d'1 any a comptar a partir de la notificació d'aquesta
resolució. I es fixa el termini màxim d'interrupció en 6 mesos, i el termini del seu acabament en 3
anys, d'acord amb el que disposa la normativa urbanística.

De conformitat amb l'art. 189 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la
llei  d’urbanisme s'adverteix  al  titular  de la  llicència  que el  transcurs d'aquest  termini  suposarà la
caducitat  de la llicència,  de forma que la continuació de les actuacions requerirà  la sol·licitud de
pròrroga amb antelació a la producció de la caducitat, sense la qual el seu exercici serà il·legítim.

3. Establir que en l'obra, i en un lloc visible des de la via pública, es col·locarà la placa d'obres, de
model oficial, des del començament de les obres fins a l'obtenció de la llicència d'ús i ocupació. I
caldrà tenir a disposició dels Serveis d'Inspecció Municipal el document acreditatiu de la concessió de
la llicència.
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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.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. RENÚNCIA  

Nom: JJJL
Registre general: 2635 – 27/07/2021
Expedient: 2-33-18-33
Emplaçament: POL. 64, PARC. 33
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO  DE  NAU  DE  1.336,70  M2  PER  AMPLIACIO

D'EXPLOTACIO DE GALLS D'INDI D'ENGREIX

1. En data 27/07/2021 se 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.

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.

DECLARACIÓ DE CADUCITAT  

Nom: TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
Registre general: 3281 - 10/11/2020
Expedient: 2-33-20-80
Emplaçament: POL. 75, PARC. 55
Obra a realitzar: SUBSTITUCIO D'UN PAL DE FUSTA TIPUS 12D PER UN TIPUS 12A.

REF.: 01915725 - 3465466
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Fets

1. En data  10/11/2020, es va sol·licitar per  TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. llicència urbanística
per a la SUBSTITUCIO D'UN PAL DE FUSTA TIPUS 12D PER UN TIPUS 12A. REF.: 01915725 -
3465466.

2. En data 13/11/2000 es va notificar que mancava aportar documentació a l’expedient, per tal de
continuar amb el tràmit de la llicència, la qual avui dia encara no s’ha aportat.

3. En data 23/07/2021 es va realitzar la proposta de resolució per declarar la caducitat de la llicència,
la qual va ser notificada en data 2/08/2021.

Fonaments en dret

1. A la notificació en qüestió s’incorporava l’advertiment que transcorregut el termini de 10 dies a
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació, en cas de no presentar la documentació
es tindria per desistit de la seva petició, prèvia resolució dictada en els termes de l’article 21 de la
llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. Segons l’article 189 del text refós de la llei d’urbanisme 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.  S’ha superat amb
escreix el termini per aportar la documentació requerida. 

3. 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.

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.

Segon. Comunicar-ho a l’interessat.

3.   LLICÈNCIES D’ACTIVITAT  

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT. COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: MASDEU MARTINEZ, NURIA
Registre General: 2728 - 11/08/2021
Expedient: 2-37-21-15
Emplaçament: VICENT AUBA, 2, 3, E
Activitat: HABITATGE D'US TURISTIC
Classificació de l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA
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Antecedents:

1.  En  data  11/08/2021 va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
HABITATGE D'US TURISTIC a l’VICENT AUBA, 2, 3, E, acompanyada de la documentació exigida
per la normativa vigent, per part de la Sra. MASDEU MARTINEZ, NURIA. 

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts per l'article 68 del decret 159/2012, de
20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic.

3. Els tècnics municipals han informat favorablement sobre el projecte.

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 11/08/2021 la Sra. MASDEU
MARTINEZ, NURIA inicia l'activitat d’HABITATGE D'US TURISTIC al carrer  VICENT AUBA, 2, 3, E,
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. Comunicar via telemàticament aquesta activitat a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, tal
com indica l'article 68.8 del Decret 159/2012, per tal que sigui  inscrita al Registre de Turisme de
Catalunya.

OBERTURA ESTABLIMENTS. COMUNICACIÓ INICI ACTIVITAT  

Sol·licitant: ACADEMIA SCP
Registre General: 3105 - 10/09/2021
Expedient: 2-37-21-16
Emplaçament: PLAÇA CATALUNYA, 12, BAIXOS (TINENT FERRE, 61)
Activitat: ACADEMIA D'IDIOMES
Classificació de l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

Antecedents:

1.  En  data  10/09/2021 va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat
d’ACADEMIA  D'IDIOMES a  la  PLAÇA  CATALUNYA,  12,  BAIXOS  (TINENT  FERRE,  61),
acompanyada  de  la  documentació  exigida  per  la  normativa  vigent,  per  part  de  la  raó  social
ACADEMIA SCP. 

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:
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1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia  10/09/2021 la raó social
ACADEMIA SCP inicia l'activitat  d’ACADEMIA D'IDIOMES a la  PLAÇA CATALUNYA, 12,  BAIXOS
(TINENT  FERRE,  61),  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.

OBERTURA ESTABLIMENTS. COMUNICACIÓ CANVI DE TITULAR  

Sol·licitant: HADRI GATTY, ANASS
Anterior titular: MOUSSAID, RACHID
Registre general: 3073 - 08/09/2021
Expedient: 2-37-20-23 A
Emplaçament: MAJOR, 134, BAIXOS
Activitat: BARBERIA

Fets

1. En data 9/10/2020 la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Ulldecona va atorgar llicència d'activitat
per exercir una activitat de BARBERIA a l'immoble situat al MAJOR, 134, BAIXOS d'Ulldecona, sent el
seu titular el Sr. MOUSSAID, RACHID.

2. En data 08/09/2021, amb el RGE núm. 3073, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per
tal que el Sr. HADRI GATTY, ANASS figuri com a nou titular, havent el consentiment del titular actual.

Fonaments

1. En data 11/08/2010 va entrar en vigència la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, derogant-se la Llei 3/1998.

2. En data 20/01/2021 va entrar en vigència la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de
l'activitat econòmica.

D'acord amb la nova reglamentació, aquesta activitat de BARBERIA, es classifica com una activitat
econòmica de baix risc, i per tant resta subjecta al règim de comunicació d'acord amb l'art. 32 de la
Llei 18/2020.

3. Vista la sol·licitud formulada per  HADRI GATTY, ANASS, per procedir al canvi de titularitat de la
llicència d'activitat de BARBERIA. Atès que la sol·licitud gaudeix de tots els requisits per procedir al
canvi de titularitat de conformitat amb l'art. 34 de la Llei 18/2021 i l'art. 86 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

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. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser el nou titular de la llicència  HADRI
GATTY, ANASS.
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2.  Informar  a  l'interessat  que  aquest  canvi  de titularitat  de  la  llicència  s'atorga  salvat  el  dret  de
propietat i sense perjudici de tercer. 

3. Comunicar aquest acord a MOUSSAID, RACHID com a anterior titular i a HADRI GATTY, ANASS
com a nou titular.

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

LPCAA. RÈGIM COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: SANCHEZ PERONA, OSCAR
Registre General: 778 - 09/03/2021
Expedient: 2-37-21-4
Emplaçament: CARRER GENERAL CABRERA, 17 - PARE PALAU 4
Activitat: TALLER DE REPARACIÓ D'AUTOMÒBILS, RAMES DE MECÀNICA, 

ELECTRICITAT I NEUMÀTICS
Classificació de l’activitat: ANNEX III – COMUNICACIÓ

Grup: 12. ALTRES ACTIVITATS
Subgrup: 119.b. MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES DE 
MOTOR I MATERIAL DE TRANSPORT, QUE NO FAN OPERACIONS
DE PINTURA NI TRACTAMENT DE SUPERFÍCIE

Antecedents:

1.  En  data  09/03/2021 va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
TALLER DE REPACIO D'AUTOMÒBILS, RAMES DE MECÀNICA, ELECTRICITAT I NEUMATICS al
CARRER GENERAL CABRERA, 17 - PARE PALAU 4, acompanyada de la documentació exigida per
la normativa vigent, per part del Sr.  SANCHEZ PERONA, OSCAR. 

2. Els tècnics municipals han informat favorablement sobre la documentació aportada.

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, d'acord amb la Llei 20/2009, que amb efectes des del
dia  09/03/2021 el  Sr. SANCHEZ  PERONA,  OSCAR inicia  l'activitat  de  TALLER  DE  REPACIO
D'AUTOMÒBILS, RAMES DE MECÀNICA, ELECTRICITAT I  NEUMATICS al  CARRER GENERAL
CABRERA, 17 - PARE PALAU 4, 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.

3. Les activitats incloses a l'annex III de la Llei 20/2009, d'acord amb l'art. 73 de l'esmentada llei, es
poden sotmetre al règim d'autocontrols periòdics atenent la necessitat de comprovar emissions de
l'activitat a l'atmosfera, com ara sorolls, vibracions, lluminositat i d'altres, i a l'aigua, o la caracterització
de  determinats  residus,  el  resultat  dels  quals  es  verifica  de  conformitat  amb  el  que  estableixi
l'Ordenança Municipal.
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4.  Informar a l’interessat que els establiments comercials han de disposar els seus rètols almenys
amb la llengua catalana, segons la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

COMUNICACIÓ TINENÇA ANIMALS  

Sol·licitant: TENA ARMENGOD, CARLOS
Registre General: 3115 - 13/09/2021
Expedient: 2-37-13-13 B
Emplaçament: POL. 76, PARC. 20
Objecte: AMPLIAR LES ARNES EXISTENTS FINS UN TOTAL DE 200

Antecedents:

1. En data  13/09/2021 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació d’AMPLIAR LES ARNES
EXISTENTS FINS UN TOTAL DE 200 al  POL. 76, PARC. 20, per part del Sr.  TENA ARMENGOD,
CARLOS. 

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 19 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  13/09/2021 el Sr.  TENA
ARMENGOD, CARLOS comunica  AMPLIAR LES ARNES EXISTENTS FINS UN TOTAL DE 200 al
POL.  76,  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: IGUAL CARRATALA, FERNANDO J.
Registre General: 3219 - 17/09/2021
Expedient: 2-37-21-17
Emplaçament: POL. 1, PARC. 124
Objecte: TINENÇA DE 12 GALLINES PONEDORES

Antecedents:

1.  En  data  17/09/2021 va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  de  TINENÇA DE  12
GALLINES PONEDORES al  POL. 1, PARC. 124, per part del Sr. IGUAL CARRATALA, FERNANDO
J.

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.
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La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia  17/09/2021 el Sr.  IGUAL
CARRATALA, FERNANDO J. comunica la  TINENÇA DE 12 GALLINES PONEDORES al  POL. 1,
PARC. 124, 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 que s'ha de donar compliment a l'Ordenança Municipal sobre la tinença,
comerç i recollida d'animals de companyia, i reguladora del cens municipal d'animals domèstics.

3. Informar a l’interessat de l’obligació d’inscriure les explotacions avícoles d’autoconsum al Registre
d’explotacions Ramaderes de Catalunya.

ACTIVITATS. RENÚNCIA  

Nom: ACADEMIA SCP
Registre general: 3057 - 08/09/2021
Expedient: 2-37-13-1 B
Emplaçament: MAJOR, 60, BAIXOS
Obra a realitzar: ACADEMIA IDIOMES. RENUNCIA

1. En data 08/09/2021 es sol·licita la renúncia a l’activitat existent d’ACADÈMIA IDIOMES.

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.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Acceptar la renúncia a l’exercici de l’activitat d’ACADÈMIA IDIOMES dalt referenciada.

2. Notificar aquesta renúncia a l’interessat.

AUTORITZACIÓ SANITÀRIA  

Sol·licitant: CURTO GINOVART, TANIA
Registre General: 2234 - 29/06/2021
Expedient: 2-47-21-2
Emplaçament: CARDENAL GOMA, 10
Activitat: AUTORITZACIÓ SANITÀRIA ESTABLIMENT DE TATUATGES, 

MICROPIGMENTACIÓ I PÍRCING

Fets

1. En data 29/06/2021 va entrar en aquest Ajuntament una sol·licitud d’autorització sanitària per a la
realització de tatuatges, micropigmentació i pírcings, situada al carrer  CARDENAL GOMA, 10, per
part de CURTO GINOVART, TANIA. 
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2. En data 8 de juliol de 2021 es va realitzar una proposta de resolució per denegar la comunicació
d’inici  d’activitat  de   tatuatges,  micropigmentació  i  pírcings.  En  data  15  de  juliol  de  2021 es  va
presentar una al·legació, indicant que no es tractava de la comunicació de l’activitat, si no que es
tractava de l'autorització sanitària de l’establiment.

3. La documentació aportada s'ajusta als requisits establerts pel  Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel
qual  es  regulen  les  pràctiques  de  tatuatge,  micropigmentació  i  pírcing,  així  com  els  requisits
higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer. Estimar l'al·legació formulada en data 15 de juliol de 2021 per la Sra.  CURTO GINOVART,
TANIA i deixar sense efectes la proposta de resolució de data 8 de juliol de 2021.

Segon. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 29/06/2021, s'atorga a
CURTO GINOVART, TANIA l’autorització sanitària per a la realització de tatuatges, micropigmentació i
pírcings en el local situat al carrer CARDENAL GOMA, 10, d'acord amb les especificacions del Decret
90/2008.

Tercer.  Entregar,  juntament  amb  la  notificació  del  present  acte,  el  full  normalitzat  d'autorització
sanitària de l'Ajuntament d'Ulldecona, que haurà d’estar a la vista de totes les persones que entrin a
l’establiment, d’acord amb l’article 14,7 del Decret 90/2008; i inscriure l'esmentada activitat al Registre
municipal sanitari.

Quart. Comunicar el present acord al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per a la
seva inscripció.

Cinquè. Aquesta autorització sanitària no té efectes, si el local on es realitzarà l’activitat de tatuatge,
micropigmentació i pírcing, no disposa de la corresponent autorització per exercir l’activitat.

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.
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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 transmissions de les concessions funeràries que es detallen a continuació per a la seva
utilització inherent a l'afectació del bé.

Nou titular: JFQ
Expedient: 1-13-21-2 (23)
Anterior Titular: MQP
Nínxol: 127-B; Ulldecona

Nou titular: IFQ
Expedient: 1-13-21-2 (24)
Anterior Titular: MQP
Nínxol: 128-B; Ulldecona

Nou titular: IFQ
Expedient: 1-13-21-2 (25)
Anterior Titular: MQP
Nínxol: 129-B; Ulldecona

Nou titular: FXPS
Expedient: 1-13-21-2 (26)
Anterior Titular: JPA
Nínxol: 794-B; Ulldecona

Nou titular: FXPS
Expedient: 1-13-21-2 (27)
Anterior Titular: JPA
Nínxol: 743-B; Ulldecona

Nou titular: JCS
Expedient: 1-13-21-2 (28)
Anterior Titular: ECL
Nínxol: 44-A; St. Joan del Pas

Nou titular: ECS
Expedient: 1-13-21-2 (29)
Anterior Titular: ECL
Nínxol: 82-A; St. Joan del Pas

ou titular: JCCS
Expedient: 1-13-21-2 (30)
Anterior Titular: ECL
Nínxol: 6-B; St. Joan del Pas

Nou titular: MSBJ
Expedient: 1-13-21-2 (31)
Anterior Titular: FJB
Nínxol: 520-C; Ulldecona
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Nou titular: FJRT
Expedient: 1-13-21-2 (32)
Anterior Titular: MRQ
Nínxol: 167-B; Ulldecona

Nou titular: MGGE
Expedient: 1-13-21-2 (33)
Anterior Titular: PEG
Nínxol: 224-A; Els Valentins

Nou titular: EGE
Expedient: 1-13-21-2 (34)
Anterior Titular: MPRGC
Nínxol: 194-A; Els Valentins

Nou titular: EGE
Expedient: 1-13-21-2 (35)
Anterior Titular: MPRGC
Nínxol: 70-A; Els Valentins

Nou titular: JTM
Expedient: 1-13-21-2 (36)
Anterior Titular: FTM
Nínxol: 494-C; 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 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.
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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: AME
Emplaçament: c/ General Prim, 1
Expedient: 1-13-21-5 (16)
Metres lineals: 3
Plana núm.: 800

Sol·licitant: MCG
Emplaçament: c/ Guifre, 40
Expedient: 1-13-21-5 (19)
Metres lineals: 4
Plana núm.: 801

Sol·licitant: JLN
Emplaçament: c/ Mestre Villar, 12
Expedient: 1-13-21-5 (20)
Metres lineals: 2
Plana núm.: 802

Advertir a la persona usuària que enlloc 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 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, 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 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 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: Invergroup Efienergy, SL
Emplaçament: c/Major, 145
Metres lineals: 4,5

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per a un gual al c/Major,
145.

Vist el contingut de l'informe de la policia local que obra en l'expedient.
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De conformitat amb el que preveu l'ordenança municipal reguladora dels guals per entrada i sortida
de vehicles al terme municipal d'Ulldecona.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1.  Denegar  a  Invergroup  Efienergy,  SL la  llicència  dalt  referenciada,  atès  que  un  cop  fetes  les
comprovacions, no procedeix autoritzar el gual sol·licitat, perquè: la porta d’entrada al magatzem de
l’immoble  no  reuneix  les  condicions  mínimes  d'accés  al  mateix  mitjançant  vehicle  tipus
turisme. Al costat de l’immoble hi ha un edifici públic, concretament el Teatre Municipal, el qual
disposa d’un estacionament de minusvàlid a la mateixa façana del núm. 145, per poder accedir
a l’edifici públic la gent amb mobilitat reduïda.

2. Notificar aquest acord a la persona interessada.

DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUAL  

Persona sol·licitant: FGM
Emplaçament: c/Sant Lluc, 17
Metres lineals: 6

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per a un gual al c/Sant
Lluc, 17.

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.

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  FGM la  llicència  dalt  referenciada, atès  que  un  cop  fetes  les  comprovacions,  no
procedeix autoritzar el gual sol·licitat, perquè la porta de l’entrada al magatzem de l’immoble no
reuneix les condicions mínimes d’accés al mateix mitjançant vehicle tipus turisme i el propietari
manifesta que només necessita el gual per estacionar un taxi davant.

2. Notificar aquest acord a la persona interessada.

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUALS. CANVI DE NOM  

Sol·licitant: MNQV
Titular anterior: AQF
Emplaçament: c/Maestrat, 17
Número placa: 756
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En data 28 de setembre de 2021, amb registre general d'entrada número 3303, s'ha sol·licitat canvi
de titularitat de la llicència de gual amb número 756, corresponent al c/Maestrat, 17, per tal que la Sra.
MNQV figuri com a nova titular.

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. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser la nova titular de la llicència la
Sra. MNQV.

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

3. Comunicar aquest acord a la Sra. MNQV, com a nova titular.

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUALS. CANVI DE NOM  

Sol·licitant: JTM
Titular anterior: FTM
Emplaçament: C/Salvador Vidal, 4
Número placa: 206

En data 30 de setembre de 2021, amb registre general d'entrada número 3325, s'ha sol·licitat canvi
de titularitat de la llicència de gual amb número 206, corresponent al C/Salvador Vidal, 4, per tal que
el Sr. JTM figuri com a nou titular.

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

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

3. Comunicar aquest acord al Sr. JTM, com a nou titular.

6. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL.   

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

Ubicació: Parada 8-2
Metres lineals: 6
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Segons l'article 41 del Reglament del Mercat Municipal d'Ulldecona, 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 el Sr. Luis Santiago Cortés compta amb 16 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:

1. Revocar al  Sr.  Luis Santiago Cortés la llicència municipal  d'ocupació temporal  del Mercat
Municipal, per manca d'assistència.

2. Informar a l’interessat que a partir del 13 de setembre se li impedirà la utilització del lloc o
parada del mercat.

3. Notificar aquest acte a l’interessat i a BASE Gestió d'Ingressos.

Seguidament l’Alcaldessa proposa a la Junta de Govern Local, per raons d’urgència, incorporar a
l’ordre del dia el següent punt.

APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A CONSTITUIR UNA BORSA DE  
TREBALL PER A COBRIR NECESSITATS TEMPORALS DE PERSONAL LABORAL MONITOR/ES ESPORTIUS I  
CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU  

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA  : S’aprova la urgència i s’inclou aquest punt en l’ordre del dia, per unanimitat dels
membres presents de la Junta de Govern Local.

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a constituir una borsa
de  treball  per  a  cobrir  necessitats  temporals  de  personal  laboral  monitor/es  esportius  i
convocatòria del procediment selectiu

Atesa  la  necessitat  d'aquest  Ajuntament  d’establir  una  borsa  de  treball  per  a  cobrir  necessitats
temporals,  de  personal  laboral  monitors/es  esportius,  que  es  puguin  produir  a  l’Ajuntament
d'Ulldecona.

Atès que és necessari procedir a l'aprovació de les bases reguladores d'aquest procés de selecció.

Atès que aquesta competència recau en l'Alcaldessa,  en virtut  de l'art.  21.1.g)  de la LRBRL, qui
delegà en la Junta de Govern Local per decret de 17 de juny de 2019.

L'alcaldessa sotasignant proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents

ACORDS:
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1. Aprovar les bases reguladores del procés selectiu per a establir una borsa de treball per a cobrir
necessitats  temporals  de  personal  laboral  monitors/es  esportius  i  convocatòria  del  procediment
selectiu, en els termes incorporats en l'expedient.

2. Convocar el procediment selectiu per a la constitució de l’esmentada borsa.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  : Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres presents
de la Junta de Govern Local.

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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