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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 12   DE NOVEMBRE DE 2021  

Presidenta:

Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP

Regidors:

Sra. Cati Brusca Campos SU-CP
Sra. Monica Fabra Miralles SU-CP
Sr. Albert Palacios Bernad SU-CP

Secretària:

Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Sr. Toni Pascual Doménech SU-CP

A Ulldecona, el dia dotze de novembre 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 Pla Especial Urbanístic «lo Pantanet». 

5. Donació de compte de l’informe de l’arquitecte municipal de data 4 de novembre de 2021, en
relació amb el Pla territorial sectorial d’habitatge.

6. Concessions funeràries.

7. 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  8  d’octubre  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: GRAMINA HOMES, SL
Registre general: 1921 - 31/05/2021
Expedient: 2-33-21-53
Emplaçament: FRARES, 2
Obra a realitzar: ENDERROC EDIFICI
Observacions: Condicionada  a  que  caldrà  dur  a  terme  aquelles  tasques  que  es

considerin necessàries per tal d’assegurar l’estabilitat dels murs de les
mitgeres  de  les  construccions  veïnes,  així  com  la  seva  estanquitat  i
protecció vers l’aigua (salubritat).

Nom: MCFT
Registre general: 2983 - 30/08/2021
Expedient: 2-33-21-79
Emplaçament: POL. 21, PARC. 121, 122, 620
Obra a realitzar: DESBROSSAMENT  I  NETEJA  DE  FINCA  AGRÍCOLA,  AMB

ABOCAMENT DE MATERIAL A UNA ALTRA FINCA

Nom: JORDI CASTELL PLA SL
Registre general: 3228 - 20/09/2021
Expedient: 2-33-21-81
Emplaçament: SANT JOSEP, 8-10 - ELS VALENTINS
Obra a realitzar: ACTUACIONS DE MILLORA  DE  LA INSONORITZACIO  DEL MOLI

D'OLI

Nom: AAC
Registre general: 3312 - 28/09/2021
Expedient: 2-33-21-84
Emplaçament: MIGDIA, 11
Obra a realitzar: RETIRADA DE FALSOS SOSTRES I  REALITZACIO DE CALES PER

ANALITZAR L'ESTRUCTURA

Nom: FJIC
Registre general: 3387 - 06/10/2021
Expedient: 2-33-21-86
Emplaçament: POL. 1, PARC. 124
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO DE PORTA DE 3 M EN COBERT EXISTENT
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Nom: JBBB
Registre general: 3663 - 22/10/2021
Expedient: 2-33-21-89
Emplaçament: SANT ANTONI, 45
Obra a realitzar: RESTITUCIO COBERTA

Nom: AAF
Registre general: 3662 - 22/10/2021
Expedient: 2-33-21-91
Emplaçament: POL. 61, PARC. 323
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE POU

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.

DECLARACIÓ DE CADUCITAT  

Nom: MAPC
Registre general: 2927 - 13/08/2021
Expedient: 2-33-08-78 A
Emplaçament: SANT JOSEP, 20 - ELS VALENTINS
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO  HABITATGE  UNIFAMILIAR  ENTRE  MITGERES.

DECLARACIO DE CADUCITAT
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Fets

1. En data 29/05/2008, es va atorgar a la Sra. MAPC la llicència urbanística per a CONSTRUCCIÓ
D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES.

2. En  data  21/05/2021  i  13/08/2021  s’ha  comunicat  que  l’arquitecte  director  de  l’obra,  M.  José
Forcada Calvet i l’arquitecte tècnic Agustí Cirera Sanchez, renuncien l’obra, indicant que l’obra no
es va iniciar.

3. En data 15/09/2021 es va formular la proposta de resolució per declarar la caducitat de l’expedient,
que  va  ser  comunicat  a  l’interessat,  atorgant-li  un  termini  de  quinze  dies  hàbils  per  formular
al·legacions. Ha transcorregut el termini, sense que s’hagi formulat cap al·legació.

Fonaments en dret

1. La llicència es va atorgar en data 29/05/2008, indicant que el termini per al seu acabament 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 (en endavant
TRLU) 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.

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. S’ha superat amb
escreix el termini. 

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.

DECLARACIÓ DE CADUCITAT  

Nom: HPC
Registre general: 2926 - 18/08/2021
Expedient: 2-33-08-79 A
Emplaçament: SANT JOSEP, 18 - ELS VALENTINS
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO  D'HABITATGE  UNIFAMILIAR  ENTRE  MITGERES.

DECLARACIO DE CADUCITAT
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Fets

1. En  data  29/05/2008,  es  va  atorgar  al  Sr.  HPC la  llicència  urbanística  per  a  CONSTRUCCIÓ
D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES.

2. En  data  21/05/2021  i  18/08/2021  s’ha  comunicat  que  l’arquitecte  director  de  l’obra,  M.  José
Forcada Calvet i l’arquitecte tècnic Agustí Cirera Sanchez, renuncien l’obra, indicant que l’obra no
es va iniciar.

3. En data 15/09/2021 es va formular la proposta de resolució per declarar la caducitat de l’expedient,
que  va  ser  comunicat  a  l’interessat,  atorgant-li  un  termini  de  quinze  dies  hàbils  per  formular
al·legacions. Ha transcorregut el termini, sense que s’hagi formulat cap al·legació.

Fonaments en dret

1. La llicència es va atorgar en data 29/05/2008, indicant que el termini per al seu acabament 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 (en endavant
TRLU) 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.

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. S’ha superat amb
escreix el termini. 

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  

OBERTURA ESTABLIMENTS. COMUNICACIÓ INICI ACTIVITAT  

Sol·licitant: MISTER ARMAN, SL
Registre General: 3506 - 18/10/2021
Expedient: 2-37-21-19
Emplaçament: MAJOR, 88, BAIXOS
Activitat: SUPERMERCAT
Classificació de l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA
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Antecedents:

1.  En  data  18/10/2021 va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
SUPERMERCAT al carrer  MAJOR, 88, BAIXOS, acompanyada de la documentació exigida per la
normativa vigent, per part de la raó social MISTER ARMAN, SL. 

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts per l'article 32.1 de la Llei 18/2020, del
28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

3. Els tècnics municipals han informat favorablement.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 18/10/2021 a la raó social
MISTER ARMAN, SL inicia l'activitat de SUPERMERCAT al carrer MAJOR, 88, BAIXOS, 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 INICI ACTIVITAT  

Sol·licitant: RESTAURACIO JAIME-CARDONA, SL
Registre General: 3512 - 19/10/2021
Expedient: 2-37-21-20
Emplaçament: MAJOR, 46-50 - ELS VALENTINS
Activitat: RESTAURANT
Classificació de l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA
Classificació activitat: Categoria: I HOSTALERIA

Divisió: 56 SERVEIS DE MENJAR I BEGUDES
Grup: 561 RESTAURANTS I ESTABLIMENTS DE MENJAR

Antecedents:

1. En data 19/10/2021 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació de modificació d’una activitat
existent  de  RESTAURANT al  carrer  MAJOR,  46-50  -  ELS  VALENTINS,  acompanyada  de  la
documentació  exigida  per  la  normativa  vigent,  per  part  de  la  raó  social  RESTAURACIO JAIME-
CARDONA, SL. 

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. Deixar sense efectes la llicència de restaurant atorgada per la Junta de Govern Local de data 8 de
febrer de 2007, i l’acord de canvi de titular acceptat per la Junta de Govern de data 13 de novembre
de 2020.

2. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia  19/10/2021 la raó social
RESTAURACIO JAIME-CARDONA, SL inicia l'activitat de  RESTAURANT al carrer  MAJOR, 46-50 -
ELS VALENTINS, 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.

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

OBERTURA ESTABLIMENTS. COMUNICACIÓ INICI ACTIVITAT  

Sol·licitant: CURTO GINOVART, TANIA
Registre General: 3766 - 04/11/2021
Expedient: 2-37-21-21
Emplaçament: CARDENAL GOMA, 10, BAIXOS
Activitat: ESTABLIMENT DE TATUATGES, MICROPIGMENTACIO I PIRCING
Classificació de l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

Antecedents:

1.  En  data  04/11/2021 va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
ESTABLIMENT DE TATUATGES, MICROPIGMENTACIO I PIRCING al carrer CARDENAL GOMA, 10,
BAIXOS,  acompanyada de la  documentació  exigida  per  la  normativa  vigent,  per  part  de  la  Sra.
CURTO GINOVART, TANIA. 

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts per l'article 32.1 de la Llei 18/2020, del
28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

3. Els tècnics municipals han informat favorablement.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 04/11/2021 la Sra. CURTO
GINOVART,  TANIA inicia  l'activitat  d’ESTABLIMENT  DE  TATUATGES,  MICROPIGMENTACIO  I
PIRCING al carrer  CARDENAL GOMA, 10, BAIXOS, 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.

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT. COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: SANCHEZ TABERNERO, JESUS
Registre General: 3735 - 02/11/2021
Expedient: 2-37-21-23
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Emplaçament: CAMI DEL MOLI NOU, S/N (POL. 36, PARC. 215)
Activitat: HABITATGE D'US TURISTIC
Classificació de l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

Antecedents:

1.  En  data  02/11/2021 va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
HABITATGE D'US TURISTIC al CAMI DEL MOLI NOU, S/N (POL. 36, PARC. 215), acompanyada de
la documentació exigida per la normativa vigent, per part del Sr. SANCHEZ TABERNERO, JESUS. 

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establers 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 desfavorablement sobre la petició.

4.  La Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la dita llicència per delegació de
l’Alcaldessa de data 18 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1.  No  acceptar  la  comunicació  d’HABITATGE  D'US  TURISTIC,  que  ha  fet  el  Sr.  SANCHEZ
TABERNERO, JESUS. L’habitatge no es troba legalment implantat, i l’ús que es proposa en aquest
emplaçament no està permès pel planejament urbanístic del municipi.

2. Notificar a la persona interessada que no podrà exercir l'activitat que proposa. En aplicació de
l’article  68.6  del  Decret  159/2012,  de  20  de  novembre,  d'establiments  d'allotjament  turístic  i
d'habitatge d'ús turístic, no és possible la destinació d'un habitatge a ús turístic si està prohibit per
l'ordenació d'usos del sector on es troba.

OBERTURA ESTABLIMENTS. COMUNICACIÓ CANVI DE TITULAR  

Sol·licitant: TORRISI, VICTORIA
Anterior titular: FIGUEIRAS DE NATALUCCI, CLAUDIA
Registre general: 3395 - 07/10/2021
Expedient: 2-37-21-10 A
Emplaçament: JACINT VERDAGUER, 11, BAIXOS
Activitat: ELABORACIO DE MENJAR PER EMPORTAR. CANVI TITULAR

Fets

1. En data 14/05/2021 la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Ulldecona va atorgar llicència d'activitat
per exercir una activitat d’ELABORACIO DE MENJAR PER EMPORTAR a l'immoble situat al carrer
JACINT VERDAGUER, 11, BAIXOS d'Ulldecona, sent la seva titular FIGUEIRAS DE NATALUCCI,
CLAUDIA

2. En data 07/10/2021, amb el RGE núm. 3395, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la llicència, per
tal que la Sra. TORRISI, VICTORIA 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.
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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  d’ELABORACIO  DE  MENJAR  PER
EMPORTAR, 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  TORRISI,  VICTORIA, per procedir  al  canvi  de titularitat  de la
llicència d'activitat de ELABORACIO DE MENJAR PER EMPORTAR. 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 la nova titular de la llicència TORRISI,
VICTORIA.

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  FIGUEIRAS DE NATALUCCI,  CLAUDIA com a  anterior  titular  i  a
TORRISI, VICTORIA 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.

COMUNICACIÓ TINENÇA ANIMALS. DENEGACIÓ.  

Sol·licitant: GRANJA LAS CARMELAS, SL
Registre General: 3288 - 27/09/2021
Expedient: 2-37-21-22
Emplaçament: POL. 83, PARC. 66, 67, 68
Objecte: TINENÇA DE 10 OVELLES D'AUTOCONSUM

Antecedents:

1.  En  data  27/09/2021 va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  de  TINENÇA DE  10
OVELLES D'AUTOCONSUM al  POL. 83, PARC. 66, 67, 68, per part de la raó social GRANJA LAS
CARMELAS, SL. 

2. Els tècnics municipals han informat desfavorablement.

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:
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1.  No  acceptar  la  comunicació  efectuada  en  data  27/09/2021 per  la  raó  social  GRANJA LAS
CARMELAS, SL per tenir  TINENÇA DE 10 OVELLES D'AUTOCONSUM al POL. 83, PARC. 66, 67,
68, pel següent motiu:

Aquests animals es volen instal·lar en unes parcel·les en les quals consta una explotació
ramadera de 600 places de vacum d’engreix, la qual va ser acceptada per la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament de data 9 de març de 2018, sent la seva classificació a l  règim de
Comunicació  (Annex III,  codi  11.1.d).  Per aquesta raó caldrà  realitzar  una modificació  de
l’esmentada  activitat,  per  incloure  les  ovelles,  sempre  que  sigui  possible  d’acord  amb la
legislació vigent, i realitzar una nova comunicació, si és el cas, d’acord amb la Llei 20/2009,
de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

2.  Informar  a  l’interessat  que  no  podrà  disposar  dels  animals  sol·licitats,  ni  procedir  a  la  seva
inscripció de l’explotació d’autoconsum al Registre d’explotacions Ramaderes de Catalunya.

AUTORITZACIÓ SANITÀRIA. COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: TORRISI, VICTORIA
Registre General: 3368 - 04/10/2021
Expedient: 2-47-21-3
Emplaçament: JACINT VERDAGUER, 11, BAIXOS
Activitat: AUTORITZACIO SANITARIA PER ELABORACIO DE MENJAR PER 

EMPORTAR

Antecedents:

1.  En data  04/10/2021 va entrar  en aquest  Ajuntament  una declaració  responsable  d'establiment
alimentari en una activitat d’ELABORACIO DE MENJAR PER EMPORTAR situada al carrer JACINT
VERDAGUER, 11, BAIXOS, per part de TORRISI, VICTORIA. 

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts pels Criteris registrals per a establiments
minoristes  d'alimentació  a  Catalunya,  aprovats  pel  Consell  d'Administració  de  l'Agència  de  Salut
Pública de Catalunya, el 20 de febrer de 2012.

3.  L'activitat  en  la  qual  es  desenvoluparà  aquesta  venda  de  productes  alimentaris,  disposa  de
l'autorització pertinent de l'Ajuntament d'Ulldecona per a la seva obertura, tal com consta a l'expedient
2-37-21-10 A.

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:

1.  Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del  dia  04/10/2021, s'atorga a
TORRISI, VICTORIA el número de registre sanitari 4315611050500003 en l'activitat d’ELABORACIO
DE MENJAR PER EMPORTAR situada al carrer JACINT VERDAGUER, 11, BAIXOS, d'acord amb el
Reial Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre el Registre Sanitari d'empreses alimentàries i aliments
els  Criteris registrals per a establiments minoristes d'alimentació a Catalunya, aprovats pel Consell
d'Administració de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, el 20 de febrer de 2012.

2. Entregar, juntament amb la notificació del present acte, el full normalitzat d'autorització sanitària de
l'Ajuntament d'Ulldecona i inscriure l'esmentada activitat al Registre municipal sanitari.
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AUTORITZACIÓ SANITÀRIA. COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: MISTER ARMAN, SL
Registre General: 3504 - 18/10/2021
Expedient: 2-47-21-4
Emplaçament: MAJOR, 88, BAIXOS
Activitat: SUPERMERCAT

Antecedents:

1.  En data  18/10/2021 va  entrar  en aquest  Ajuntament  una declaració  responsable  d'establiment
alimentari en una activitat de SUPERMERCAT situada al carrer MAJOR, 88, BAIXOS, per part de la
raó social MISTER ARMAN, SL. 

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts pels Criteris registrals per a establiments
minoristes  d'alimentació  a  Catalunya,  aprovats  pel  Consell  d'Administració  de  l'Agència  de  Salut
Pública de Catalunya, el 20 de febrer de 2012.

3.  L'activitat  en  la  qual  es  desenvoluparà  aquesta  venda  de  productes  alimentaris,  disposa  de
l'autorització pertinent de l'Ajuntament d'Ulldecona per a la seva obertura, tal com consta a l'expedient
2-37-21-19.

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:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 18/10/2021, s'atorga a la raó
social  MISTER  ARMAN,  SL el  número  de  registre  sanitari  4315619030000002  en  l'activitat  de
SUPERMERCAT situada al carrer MAJOR, 88, BAIXOS, d'acord amb el Reial Decret 191/2011, de 18
de febrer, sobre el Registre Sanitari d'empreses alimentàries i aliments els  Criteris registrals per a
establiments minoristes d'alimentació a Catalunya, aprovats pel Consell d'Administració de l'Agència
de Salut Pública de Catalunya, el 20 de febrer de 2012.

2. Entregar, juntament amb la notificació del present acte, el full normalitzat d'autorització sanitària de
l'Ajuntament d'Ulldecona i inscriure l'esmentada activitat al Registre municipal sanitari.

4.    APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC «LO PANTANET».   

1.  En  data  7  de  maig  de  2021  es  presenta  a  l'Ajuntament,  pel  Sr.  Xavier  Pallejà  Bonavida,  en
representació  del  Sr.  Joan Nadal  i  Girona,  el  Pla  Especial  Urbanístic  «Lo Pantanet»,  que té  per
objecte  definir  els  paràmetres  urbanístics  i  les  ordenances  reguladores  per  a  l’ordenació  d’una
activitat d’allotjament turístic de turisme rural al mas existent i allotjament de càmping.

2. Atès que obra en l’expedient l’informe de l’arquitecte municipal i l'informe jurídic sobre la normativa
aplicable i el procediment a seguir.

3. Atès que la Junta de Govern Local és competent per a realitzar 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. Aprovar inicialment el Pla Especial urbanístic “lo Pantanet“.

2. Sotmetre’l al tràmit d'informació pública durant un termini d'un mes mitjançant anunci que s'inserirà
en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  en  la  premsa  periòdica;  període  durant  el  qual  quedarà
l'expedient a disposició de qualsevol que vulgui examinar-lo, podent fer les al·legacions pertinents.

5. DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE L’ARQUITECTE MUNICIPAL DE DATA 4  DE NOVEMBRE DE  
2021, EN RELACIÓ AMB EL PLA TERRITORIAL SECTORIAL D’HABITATGE.  

S’ha donat compte de l’informe de l’arquitecte municipal de data 4 de novembre de 2021, en relació
amb el Pla territorial sectorial d’habitatge.

6. 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.

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: 45-B; Sant Joan del Pas
Titular: AARP
Domicili: C/Mare de Deu de la Petja
Població: 43500 Tortosa

Nínxol: 704-C; Ulldecona
Titular: AHM
Domicili: Ctra. La Senia, 9, PBJ 1
Població: 43550 Ulldecona

Nínxol: 705-C; Ulldecona
Titular: AHM
Domicili: Ctra. La Senia, 9, PBJ 1
Població: 43550 Ulldecona
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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.

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: EVV
Expedient: 1-13-21-2 (37)
Anterior Titular: AQF
Nínxol: 307-C; Ulldecona

Nou titular: JLC
Expedient: 1-13-21-2 (38)
Anterior Titular: DCB
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Nínxol: 37-A; Els Valentins

Nou titular: JLC
Expedient: 1-13-21-2 (39)
Anterior Titular: DCB
Nínxol: 38-A; Els Valentins

Nou titular: JLC
Expedient: 1-13-21-2 (40)
Anterior Titular: DCB
Nínxol: 39-A; Els Valentins

Nou titular: JECC
Expedient: 1-13-21-2 (41)
Anterior Titular: ACQ
Nínxol: 413-C; Ulldecona

Nou titular: MJCC
Expedient: 1-13-21-2 (42)
Anterior Titular: ACQ
Nínxol: 414-C; Ulldecona

Nou titular: MJCC
Expedient: 1-13-21-2 (43)
Anterior Titular: ACQ
Nínxol: 317-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.

7. 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.
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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.  Atorgar les llicències d'ocupació del domini públic, guals, que es detallen a continuació:

Sol·licitant: JMB
Emplaçament: c/Murada de Dalt, 17
Metres lineals: 3
Número de placa: 805

Sol·licitant: PNS
Emplaçament: c/Maestrat, 5
Metres lineals: 4
Número de placa: 803

Sol·licitant: MJPC
Emplaçament: c/Pere Gales, 10
Metres lineals: 3
Número de placa: 804

2. 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.

3. 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.

4. 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 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni de les
entitats locals de Catalunya.

5. 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.

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. AMPLIACIÓ METRES DEL GUAL  

Sol·licitant: MAGT
Emplaçament: Av. Constitució, 24
Número de placa: 765
Metres lineals: Ampliació del gual número 765 en 1,5 metres més

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per ampliar els metres
del gual numero 765, que comptava amb 3 metres lineals, per incluir-ne 1,5 metres més, en total 4,5
metres lineals.
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Atès el contingut de l'informe de la policia local 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 MAGT la llicència dalt referenciada, per  ampliar els metres del gual número  765,
que comptava amb 3 metres lineals, per incluir-ne 1,5 metres més, en total 4,5 metres lineals.

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 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni de les
entitats locals de Catalunya.

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

Sol·licitant: MLEH
Titular anterior: JEQ
Emplaçament: C/Colom, 8
Número placa: 321

En data 8 de novembre de 2021, amb registre general d'entrada número 3793, s'ha sol·licitat canvi de
titularitat de la llicència de gual amb número  321, corresponent al  C/Colom, 8, per tal que la Sra.
MLEH 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. MLEH.

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. MLEH, com a nova titular.

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUALS. RENÚNCIA A LA LLICÈNCIA  

Vistes les sol·licituds de renúncies a la llicència d'ocupació del domini públic formulades pels diferents
peticionaris.
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Persona sol·licitant: IPP
Emplaçament: C/Sant Lluc, 3
Número placa: 722

Persona sol·licitant: JVC
Emplaçament: C/Sants Màrtirs, 38
Número placa: 242

Vist el que estableix l'art. 94 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, pel que fa a la renúncia dels interessats als seus drets.

Vist que s'ha donat compliment a allò que estableix l'article 17 de 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:

1. Acceptar les renúncies a la llicència dalt referenciades.

2. Notificar les resolucions a les persones interessades.

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,

Pàg. 17/17 Expedient: 1-3-21-9
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