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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 10   DE DESEMBRE 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. Ma. Teresa Vidal Ferré

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Sr. Albert Palacios Bernad SU-CP

A Ulldecona, el dia deu de desembre 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. Donar-se per assabentada de l’informe de l’arquitecte municipal en relació a la planta solar
fotovoltaica 2 MW promoguda per FREE POWER SL, mostrant la conformitat amb el seu
contingut.

5. Donar-se per assabentada de l’informe de l’arquitecte municipal en relació a la instal·lació
fotovoltaica 4 MW sol·licitada per SOLARS CALDERS SL, mostrant la conformitat amb el
seu contingut.

6. Llicències d'ocupació de la via pública.

7. Concessions funeràries.

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

Obert l'acte per la presidència, s'han adoptat els acords següents:
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  

S'aprova l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 12 de novembre de 2021, per unanimitat dels
membres consistorials presents.

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: MTCV
Registre general: 3833 - 10/11/2021
Expedient: 2-33-20-49 B
Emplaçament: MURADA DE BAIX, 22-24
Obra a realitzar: ENDERROC  DE  DOS  HABITATGES  UNIFAMILIARS  ENTRE

MITGERES
Observacions: Condicionada  a  què  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: EGRP
Registre general: 3229 - 20/09/2021
Expedient: 2-33-21-82
Emplaçament: COMTE BERENGUER, 8
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM COMPARTIT DE 3

KWP
Observacions: Condicionada a que 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: VOSTRES VIVERS, SL
Registre general: 3350 - 01/10/2021
Expedient: 2-33-21-85
Emplaçament: POL. 61, PARC. 159, 160, 814
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE CANONADA PER CONNECTAR UN POU AMB UN

DIPOSIT. CONSTRUCCIO DE LA TANCA PERIMETRAL DE LA FINCA.
INSTAL·LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM

Observacions: Condicionada als següents punts:
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• Dipòsit d’una fiança per la restitució del camí de 300 €.
• Caldrà compactar convenientment la rasa, en tongades de 30 cm,  

i restituir la superfície d’acabat a l’estat original anterior a 
l’execució de l’obra.

Nom: HPC
Registre general: 3693 - 27/10/2021
Expedient: 2-33-21-93
Emplaçament: SANT JOSEP, 18 - ELS VALENTINS
Obra a realitzar: HABITATGE UNIFAMILIAR ADOSSAT

Nom: CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES SAU
Registre general: 4063 - 19/11/2021
Expedient: 2-33-21-99
Emplaçament: CLAVE, 36
Obra a realitzar: OBRES  DE  REPOSICIO  D'ELEMENTS  VANDALITZATS  O

DETERIORATS

Nom: SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES, SL
Registre general: 4086 - 23/11/2021
Expedient: 2-33-21-101
Emplaçament: BARCELONA, 44
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA DE 4,18 KW D'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. 
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.

Nom: MCTS
Registre general: 4113 - 25/11/2021
Expedient: 2-33-21-102
Emplaçament: ARIBAU, 12
Obra a realitzar: REHABILITACIO DE DOS EDIFICIS SENSE US
Observacions: Condicionada  a  què  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: BUILDINGCENTER, SAU
Registre general: 4173 - 30/11/2021
Expedient: 2-33-21-103
Emplaçament: DIPUTAT GONÇAL YVARS, 2, esc. B, 1, 9 (VICENT AUBA, 7 esc. B, 1,

9)
Obra a realitzar: ADEQUACIO GENERAL D'UN HABITATGE

Nom: CASTELL VIDAL, S.L.
Registre general: 4221 - 02/12/2021
Expedient: 2-33-21-107
Emplaçament: POL. 75, PARC. 11
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO  SOLAR  FOTOVOLTAICA  D'AUTOCONSUM  SENSE

EXCEDENTS CONNECTADA A RED DE 43,20 KWp

Pàg. 3/16 Expedient: 1-3-21-10



Junta Govern Local
any 2021

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.

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

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

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

Per aquest motiu és necessari que l'interessat passi a buscar per aquest Ajuntament la placa d'obres
municipal en virtut del qual s'atorga la llicència.

4. Les renúncies, canvis o substitucions de tècnics d'obligada intervenció en l'obra, o bé de l'empresa
constructora, s'hauran de notificar a l'Ajuntament.

5.  Durant  la  realització  de  les  obres,  s'hauran  d'acomplir  les  disposicions  d'aplicació  general  i,
especialment, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques i altres elements de
precaució, observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de
rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia
aplicables.

6.  El  titular de la llicència haurà de comunicar a l'Ajuntament l'acabament de l'obra i  sol·licitar la
llicència de primera ocupació quan es tracti d'obres de nova planta o que impliquin una modificació de
l'ús.

LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA  

Nom: MGB
Registre general: 4025 - 17/11/2021
Expedient: 2-33-21-98
Objecte: PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA
Emplaçament: AV. CONSTITUCIO, 1

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

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. DENEGACIÓ  

Nom: FMG
Registre general: 3661 - 22/10/2021
Expedient: 2-33-21-90
Emplaçament: POL. 34, PARC. 162
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE TANCA I ARQUETA

Vista la sol·licitud de llicència dalt referenciada, per executar obres segons el projecte presentat i la
documentació acompanyada;

Atès els continguts de l’informe tècnic de 28 d’octubre de 2021 i l'informe jurídic de 25 de novembre
de 2021, que declaren que la petició de les obres s’ha de realitzar com a obres provisionals, tal com
estableix l’art. 53 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'Urbanisme (TRLU), i no s’ha fet.

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:

Denegar a FMG la llicència sol·licitada per executar les obres consistents en la CONSTRUCCIO DE
TANCA I ARQUETA, atès que per sol·licitar les obres s’ha de fer com a obres provisionals d’acord
amb l’art. 53 del TRLU.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. DENEGACIÓ  

Nom: TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
Registre general: 4083 - 22/11/2021
Expedient: 2-33-21-100
Emplaçament: MIQUEL QUEROL, 10
Obra a realitzar: SUBSTITUCIO D'UN POSTE DE FUSTA PER UN DE NOU. REF. 

01966421 - 3561819

Vista la sol·licitud de llicència dalt referenciada, per executar obres segons el projecte presentat i la
documentació acompanyada;

Atès els contingut de l’informe tècnic i l'informe jurídic que consten a l’expedient son desfavorables.

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:

Primer.  Denegar  a  TELEFONICA DE ESPAÑA,  S.A.U. la  llicència  sol·licitada  per  executar  obres
consistents  en la  SUBSTITUCIO D'UN POSTE DE FUSTA PER UN DE NOU.  REF.  01966421 -
3561819, conforme a la documentació presentada, atès el poste que hi ha actualment a la vorera
estreteix el pas de la mateixa, amb els inconvenients que això suposa. Actualment  hi ha edificis
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construïts al carrer Miquel Querol, per la qual cosa fa factible el pas de les instal·lacions de telefonia
per les façanes dels edificis.

Segon. Demanar a TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. que procedeixi a la retirada del suport existent
a la vorera i passar les instal·lacions per les façanes dels edificis existents.

PRÒRROGA LLICÈNCIA URBANÍSTICA  

Nom JGV
Registre general: 3480 - 14/10/2021
Expedient: 2-33-18-65 A
Emplaçament: PASSEIG DE L'ESTACIO, 9
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE MAGATZEM EN PLANTA BAIXA

Vista la sol·licitud formulada pel Sr. JGV de pròrroga de la llicència urbanística atorgada en data
19/10/2018 per la Junta de Govern Local per a la CONSTRUCCIO DE MAGATZEM EN PLANTA
BAIXA;

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 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:

Primer. Prorrogar la llicència urbanística del Sr. JGV per la meitat del termini en què fou concedida la
primera.

Segon. Informar a l'interessat que havent transcorregut el termini de pròrroga, procedirà declarar la
caducitat de la mateixa.

LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ  

Nom: RESTAURACIO JAIME-CARDONA, SL
Registre general: 3702 - 27/10/2021
Expedient: 2-33-20-47 A
Emplaçament: MAJOR, 46, 48 I 50 - ELS VALENTINS
Obra realitzada: REFORMA  I  AMPLIACIO  DE  RESTAURANT  "EL  CAÇADOR".

LLICENCIA DE PRMERA OCUPACIO

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

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
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Atorgar  la  llicència  urbanística  de  primera  ocupació  a  RESTAURACIO JAIME-CARDONA,  SL en
relació la finca emplaçada al carrer  MAJOR, 46, 48 I 50 - ELS VALENTINS per als usos previstos en
la llicència urbanística que es va atorgar.

3.   LLICÈNCIES D’ACTIVITAT  

OBERTURA ESTABLIMENTS. COMUNICACIÓ INICI ACTIVITAT  

Sol·licitant: TALLADA MARINE, MARIA JOSE
Registre General: 3830 - 10/11/2021
Expedient: 2-37-21-24
Emplaçament: MAJOR, 168, BAIXOS
Activitat: COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTS, BEGUDES I D'ALTRES 

ARTICLES D'US DOMESTIC
Classificació de l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

Antecedents:

1.  En  data  10/11/2021 va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTS, BEGUDES I D'ALTRES ARTICLES D'US DOMESTIC al carrer
MAJOR, 168, BAIXOS, acompanyada de la documentació exigida per la normativa vigent, per part de
la Sra. TALLADA MARINE, MARIA JOSE. 

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 10/11/2021 la Sra. TALLADA
MARINE,  MARIA  JOSE inicia  l'activitat  de  COMERÇ  AL  DETALL  D'ALIMENTS,  BEGUDES  I
D'ALTRES ARTICLES D'US DOMESTIC al carrer MAJOR, 168, 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: GARCIA PIRONET, ANA-M.
Registre General: 4022 - 17/11/2021
Expedient: 2-37-21-25
Emplaçament: AV. CATALUNYA, 28 - EL CASTELL
Activitat: HABITATGE D'US TURISTIC
Classificació de l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA
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Antecedents:

1.  En  data  17/11/2021 va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
HABITATGE  D'US  TURISTIC a  l’AV.  CATALUNYA,  28  -  EL  CASTELL,  acompanyada  de  la
documentació exigida per la normativa vigent, per part de la Sra. GARCIA PIRONET, ANA-M.. 

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 17/11/2021 la Sra. GARCIA
PIRONET,  ANA-M. inicia  l'activitat  d’HABITATGE  D'US  TURISTIC a  l’AV.  CATALUNYA,  28  -  EL
CASTELL, 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.

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT. COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: CASTELL PUJOL, JOSEP
Registre General: 4013 - 16/11/2021
Expedient: 2-37-21-26
Emplaçament: MAJOR, 77, 3 - ELS VALENTINS
Activitat: HABITATGE D'US TURISTIC
Places: 7 PERSONES
Classificació de l’activitat: COMUNICACIÓ PRÈVIA

Antecedents:

1.  En  data  16/11/2021 va  entrar  en  aquest  Ajuntament  una  comunicació  d'inici  de  l'activitat  de
HABITATGE  D'US  TURISTIC al  carrer  MAJOR,  77,  3  -  ELS  VALENTINS,  acompanyada  de  la
documentació exigida per la normativa vigent, per part del Sr. CASTELL PUJOL, JOSEP. 

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:
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1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 16/11/2021 el Sr. CASTELL
PUJOL,  JOSEP inicia  l'activitat  d’HABITATGE  D'US  TURISTIC al  carrer  MAJOR,  77,  3  -  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.

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.

LPCAA. CONTROL ACTIVITAT  

Sol·licitant: AGROPECUARIA VIGILPUJOL, SL
Registre General: 3166 - 14/09/2021
Expedient: 2-37-06-45 C
Emplaçament: POL. 78, PARC. 98 - POL. 81, PARC. 176
Activitat: GRANJA GALLINES PONEDORES
Marca Oficial: 850 GM
Classificació de l’activitat: ANNEX I.1. Apartat 11.1.n – AUTORITZACIÓ AMBIENTAL

Fets

1. En data 14/09/2021 va entrar en aquest Ajuntament un informe tècnic acústic de no percepció de
sorolls de l'activitat de GRANJA GALLINES PONEDORES al POL. 78, PARC. 98 - POL. 81, PARC.
176, realitzat per l’organisme de control Dekra Industrial SA.

2. El tècnic municipal ha informat favorablement sobre el control realitzat.

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 la conformitat al control acústic de no percepció de sorolls de data 14/09/2021, realitzat en
l’activitat de GRANJA GALLINES PONEDORES, situada al POL. 78, PARC. 98 - POL. 81, PARC. 176,
d'acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

2. Notificar aquest acord a l’interessat, i al Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre.

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT. RENÚNCIA  

Nom: GARCIA PIRONET, ANA-M.
Registre general: 4047 - 18/11/2021
Expedient: 2-37-20-28 A
Emplaçament: AV. CATALUNYA, 28 - EL CASTELL
Activitat a realitzar: CASA DE POBLE INDEPENDENT. DONAR DE BAIXA

Vista la sol·licitud de renúncia a exercir l’activitat formulada pel peticionari i gestionada per la Oficina
de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya.
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Atès que la renúncia al dret és legítima de conformitat amb l’art. 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques i ha de ser acceptada sense cap
més tràmit per l'Ajuntament.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer. Acceptar la renúncia a l’activitat dalt referenciada.

Segon. Donar de baixa l’activitat al registre municipal d’activitats.

Tercer. Notificar aquest acte a la interessada i a l’Oficina de Gestió Empresarial.

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT. RENÚNCIA  

Nom: CASTELL PUJOL, JOSEP
Registre general: 3838 - 11/11/2021
Expedient: 2-37-21-7 A
Emplaçament: CARRER MAJOR, 77, ESC. 3 - ELS VALENTINS
Activitat a realitzar: RENUNCIA ACTIVITAT CASA DE POBLE INDEPENDENT

Vista la sol·licitud de renúncia a exercir l’activitat formulada pel peticionari.

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer. Acceptar  la  renúncia a exercir  l’activitat  de CASA DE POBLE INDEPENDENT, situada al
CARRER MAJOR, 77, ESC. 3 - ELS VALENTINS.

Segon. Comunicar  aquest  acord  a  la  Generalitat  de Catalunya,  per  a  fer  l’oportuna inscripció  al
Registre de Turisme de Catalunya.

4.  DONAR-SE PER ASSABENTADA DE L’INFORME DE L’ARQUITECTE MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA PLANTA  
SOLAR FOTOVOLTAICA 2  MW PROMOGUDA PER FREE POWER,  SL,  MOSTRANT LA CONFORMITAT AMB EL  
SEU CONTINGUT.  

Nom: DEPARTAMENT  D'ACCIO  CLIMATICA,  ALIMENTACIO  I  AGENDA
RURAL

Registre general: 4020 - 17/11/2021
Expedient: 2-39-21-51
Emplaçament: POL. 52, PARC. 2, 3, 4, 5
Obra a realitzar: PLANTA SOLAR  FOTOVOLTAICA 2  MW  PROMOGUDA PER  FREE

POWER, SL

Expedient: 1-3-21-10 Pàg. 10/16



Junta Govern Local
any 2021

Vist  que  en  data  17/11/2021 des  del  DEPARTAMENT  D'ACCIO  CLIMATICA,  ALIMENTACIO  I
AGENDA RURAL ens comuniquen que s’està fent la tramitació administrativa prèvia i de construcció
d’una PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 2 MW PROMOGUDA PER FREE POWER, SL, al POL. 52,
PARC. 2, 3, 4, 5. Aquest expedient es troba en informació pública i disposem d’1 mes per emetre un
informe sobre la part que ens pugui afectar.

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:

1.  Donar-se per assabentada de l’informe emès per l’arquitecte municipal en relació a la  PLANTA
SOLAR FOTOVOLTAICA 2 MW PROMOGUDA PER FREE POWER, SL, mostrant la conformitat amb
el seu contingut.

2. Donar trasllat de l’informe de l’arquitecte municipal que consta a l’expedient al  DEPARTAMENT
D'ACCIO CLIMATICA, ALIMENTACIO I AGENDA RURAL

5.  DONAR-SE PER ASSABENTADA DE L’INFORME DE L’ARQUITECTE MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA  
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 4 MW SOL·LICITADA PER SOLARS CALDERS SL, MOSTRANT LA CONFORMITAT  
AMB EL SEU CONTINGUT.  

Nom: DEPARTAMENT  D'ACCIO  CLIMATICA,  ALIMENTACIO  I  AGENDA
RURAL

Registre general: 4034 - 17/11/2021
Expedient: 2-39-21-52
Emplaçament: POL. 41, PARC. 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23
Obra a realitzar: INSTAL·LACIO FOTOVOLTAICA 4  MW  SOL·LICITADA PER SOLARS

CALDERS SL

Vist  que  en  data  17/11/2021 des  del  DEPARTAMENT  D'ACCIO  CLIMATICA,  ALIMENTACIO  I
AGENDA RURAL ens comuniquen que s’està fent la tramitació administrativa prèvia i de construcció
d’una INSTAL·LACIO FOTOVOLTAICA 4 MW SOL·LICITADA PER SOLARS CALDERS SL, al  POL.
41, PARC. 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23. Aquest expedient es troba en informació pública i disposem d’1
mes per emetre un informe sobre la part que ens pugui afectar.

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:

1.  Donar-se  per  assabentada  de  l’informe  emès  per  l’arquitecte  municipal  en  relació  a  la
INSTAL·LACIO FOTOVOLTAICA 4 MW SOL·LICITADA PER SOLARS CALDERS SL,  mostrant  la
conformitat amb el seu contingut.

2. Donar trasllat de l’informe de l’arquitecte municipal que consta a l’expedient al  DEPARTAMENT
D'ACCIO CLIMATICA, ALIMENTACIO I AGENDA RURAL.
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6.   LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ   DE   LA VIA PÚBLICA.  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA. ATORGAMENT  

Sol·licitant: CENTRE  DE  TELECOMUNICACIONS  I  TECNOLOGIES  DE  LA  
INFORMACIÓ

Registre general: 3992 - 15/11/2021  
Expedient: 2-44-21-2
Emplaçament: TERME MUNICIPAL
Motiu de l'ocupació: DESPLEGAMENT DE LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA. BLOC ZONA 

BAIX EBRE. FASE 3. TRAM TORTOSA - LA SENIA

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 CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 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.

• L’execució a l’av. Ramon Salomon d’Ulldecona, el tram que travessa el barri de Sant
Joan del Pas i el barri del Castell, s’hauran d’executar per la zona indicada als plànols
adjunts al dictamen i no per la zona indicada a l’estudi aportat.

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  referenciada  a la  documentació
aportada.

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.

Expedient: 1-3-21-10 Pàg. 12/16
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7. CONCESSIONS FUNERÀRIES  

TRANSMISSIONS DE CONCESSIONS SOBRE DRETS FUNERARIS  

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

Atesos els antecedents i dades obrants en el Registre Municipal de sepultures, nínxols, mausoleus i
panteons.

Atès que hi concorre alguna de les circumstàncies necessàries per autoritzar la transmissió (bé que
l'anterior titular hagi prestat el seu consentiment, bé que el nou titular sigui causa havent successori
per causa de mort de l'anterior titular).

Atès que el bé té naturalesa demanial i el títol que legitima l'ús és la concessió administrativa segons
l'art.  202.4  de  la  Llei  8/87,  de  15  d'abril,  municipal  i  de règim local  de  Catalunya  (en  endavant
LMRLC), la seva transmissió se subjecta a autorització.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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

Nou titular: MAMS
Expedient: 1-13-21-2 (44)
Anterior Titular: RSM
Nínxol: 849-B; Ulldecona

Nou titular: MMC
Expedient: 1-13-21-2 (45)
Anterior Titular: RSM
Nínxol: 848-B; Ulldecona

Nou titular: M de la PCMV
Expedient: 1-13-21-2 (46)
Anterior Titular: JMQ
Nínxol: 328-B; Ulldecona

Nou titular: M del CMV
Expedient: 1-13-21-2 (47)
Anterior Titular: JMB
Nínxol: 329-B; Ulldecona

Nou titular: M del CMV
Expedient: 1-13-21-2 (48)
Anterior Titular: JMB
Nínxol: 330-B; Ulldecona
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Nou titular: MLEH
Expedient: 1-13-21-2 (49)
Anterior Titular: JEQ
Nínxol: 820-B; Ulldecona

Nou titular: MDMS
Expedient: 1-13-21-2 (50)
Anterior Titular: RSM
Nínxol: 847-B; Ulldecona

Nou titular: VCB
Expedient: 1-13-21-2 (51)
Anterior Titular: ABC
Nínxol: 501-B; Ulldecona

Nou titular: FXFN
Expedient: 1-13-21-2 (52)
Anterior Titular: MDNC
Nínxol: 133-B; Ulldecona

Nou titular: FXFN
Expedient: 1-13-21-2 (53)
Anterior Titular: MDNC
Nínxol: 134-B; Ulldecona

Nou titular: FXFN
Expedient: 1-13-21-2 (54)
Anterior Titular: MDNC
Nínxol: 135-B; Ulldecona

Nou titular: MTFN
Expedient: 1-13-21-2 (55)
Anterior Titular: MDNC
Nínxol: 124-A; Ulldecona

Nou titular: MTFN
Expedient: 1-13-21-2 (56)
Anterior Titular: MDNC
Nínxol: 125-A; 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.

Expedient: 1-3-21-10 Pàg. 14/16
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RENÚNCIA A LA CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS  

Vistes les sol·licituds de renúncia a la concessió funerària, formulades pels diferents peticionaris.

Atesos els antecedents i dades obrants en el Registre Municipal de sepultures, nínxols, mausoleus i
panteons.

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

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Acceptar les renúncies a la concessió sobre drets funeraris, consistent en l'ocupació privativa
de nínxols, del cementiri municipal, que es detallen a continuació:

Nínxol: 464-A; Ulldecona
Titular: EQV
Sol·licitant: MPCMV i MCMV
Expedient: 1-13-21-4 (2)

Nínxol: 171-A; Els Valentins
Titular JSF
Sol·licitant: JSF
Expedient: 1-13-21-4 (3)

Nínxol: 501-B; Ulldecona
Titular: VCB
Sol·licitant: VCB
Expedient: 1-13-21-4 (4)

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

8. LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ DEL DOMIINI PÚBLIC: GUALS  

LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUALS: RENÚNCIA      

Vistes les sol·licituds de renúncies a la llicència d'ocupació del domini públic formulades pels diferents
peticionaris.

Persona sol·licitant: JBPF
Emplaçament: C/Puríssima, 36
Número placa: 654

Persona sol·licitant: RSM
Emplaçament: C/Migdia, 22
Número placa: 752
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Persona sol·licitant: GFP
Emplaçament: C/Montsia, 4
Número placa: 705

Persona sol·licitant: JSC
Emplaçament: C/Murada de Baix, 15
Número placa: 45

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,

Expedient: 1-3-21-10 Pàg. 16/16
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