
Acta Junta de govern

Identificació de la sessió

Sessió: Sessió ordinària Junta de Govern Local 14/01/2022
Ens: Ajuntament d'Ulldecona

Junta de governÒrgan: 
OrdinàriaCaràcter: 

Núria Ventura BruscaPresident/a: 
Rosa M. Barceló SerranoSecretari/ària: 

14 de gener de 2022Dia: 
13:30Hora d'inici: 

13:45Hora de finalització: 
Sala de ComissionsLloc: 

Assistents:

Sra. Caterina Brusca Campos (SU-CP)
Sra. Monica Fabra Miralles (SU-CP)
Sr. Joan Antoni Pascual Domenech (SU-CP)
Sr. Albert Palacios Bernad (SU-CP)

Es vota per urgència la incorporació a l'ordre del dia d'un nou punt: "Llicència d'ocupació
temporal. Renúncia a la parada exterior núm. 19 al Mercat Municipal " a petició de l'Alcaldessa.
S'accepta per unanimitat.

ACORDS

 Secretaria

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.1. 

S'aprova l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 10 de desembre de 2021, per unanimitat
dels membres consistorials presents.

 Urbanisme

 Llicències urbanístiques

ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA. CONNEXIÓ ESCOMESA GAS NATURAL.2. 
GDEC 4721100097 - PL. DIPUTACIÓ, 6

Aprovat per unanimitat.
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Fets

Vista la sol·licitud de llicència dalt referenciada, per executar obres segons el projecte presentat
i la documentació acompanyada;
 
Atès que s'han emès tots els informes pertinents els quals obren en l'expedient;

Fonaments de dret

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.

En conseqüència, :S'ACORDA

1. Atorgar a NEDGIA CATALUNYA, SA la llicència municipal per CONNEXIO ESCOMESA DE
GAS NATURAL. REF. GDEC4721100097, d'acord amb les determinacions que conté la
documentació presentada, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer, 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.
 
S'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el dia d'inici de les obres i el nom i
telèfon de la persona responsable de les mateixes, per correu electrònic
(stecnics@ulldecona.cat) o fax (977720622, a l'atenció dels serveis tècnics), amb una
antelació mínima de 48 hores al seu inici.
 
2. 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.
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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.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA. CONSTRUCCIÓ DE MUR DE 25 M AMB3. 
BLOCS I UNA ALÇADA DE 1,90 M. POL. 76, PARC. 31

Aprovat per unanimitat.

Fets

Nom: CLOTET GALIA, AMADO
Registre general: 4360 - 15/12/2021
Expedient: 2-33-21-110
Emplaçament: POL. 76, PARC. 31
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE MUR DE 25 M AMB BLOCS I UNA
ALÇADA DE 1,90 M

 
Vista la sol·licitud de llicència dalt referenciada, per executar obres segons el projecte presentat
i la documentació acompanyada;
 
Atès que s'han emès tots els informes pertinents els quals obren en l'expedient;

Fonaments de dret
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

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.

En conseqüència, :S'ACORDA

Atorgar a CLOTET GALIA, AMADO la llicència municipal per CONSTRUCCIO DE MUR
DE 25 M AMB BLOCS I UNA ALÇADA DE 1,90 M, d'acord amb les determinacions que
conté la documentació presentada, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer, 
condicionada a que caldrà situar la tanca a una distància mínima d’un metre
respecte al camí, i seguir el traçat de l’alineació de façana que estableixen les
Normes Subsidiàries de Planejament d’Ulldecona.

 

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.
 
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.
 
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.
 
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.
 
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.

Règim de recursos:
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1.  

2.  

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA. INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA4. 
D'AUTOCONSUM DE 5 KW - C. VIDAL I BARRAQUER, 4

S'aprova per unanimitat.

Fets

Vista la sol·licitud de llicència dalt referenciada, per executar obres segons el projecte presentat
i la documentació acompanyada;
 
Atès que s'han emès tots els informes pertinents els quals obren en l'expedient;

Fonaments de dret

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;

En conseqüència, :S'ACORDA

Atorgar a RUIZ MARTINEZ, JOSE MANUEL la llicència municipal per INSTAL·LACIO
SOLAR FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM DE 5 KW, d'acord amb les determinacions
que conté la documentació presentada, salvat el dret de propietat i sens perjudici de
tercer, 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.

 

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.
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3.  

4.  

5.  

6.  

 
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.
 
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.
 
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.
 
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.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

ATORGAMENT DE LLICÈNCIA. CONSTRUCCIÓ DE TANCA A LES FINQUES.5. 
EXTRACCIÓ D'UNA CAPA DE 25 CM DE GUIX DE TERRA VEGETAL I APORTACIÓ
POSTERIOR D'UNA CAPA DE 25 CM DE GRUIX DE TOT-U ARTIFICIAL. POL. 73, PARC.
118, 119

S'aprova per unanimitat.

Fets

Vista la sol·licitud de llicència dalt referenciada, per executar obres segons el projecte presentat
i la documentació acompanyada;
Atès que s'han emès tots els informes pertinents els quals obren en l'expedient;
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1.  

2.  

Fonaments de dret

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;
 

En conseqüència, :S'ACORDA

Atorgar a SIMO CASTELL, JOSEFA la llicència municipal per CONSTRUCCIO DE
TANCA A LES FINQUES. EXTRACCIO D'UNA CAPA DE 25 CM DE GUIX DE TERRA
VEGETAL I APORTACIÓ POSTERIOR D'UNA CAPA DE 25 CM DE GRUIX DE TOT-U
ARTIFICIAL, d'acord amb les determinacions que conté la documentació presentada,
salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. Condicions específiques de la
llicència:

 
L’autorització d’usos i obres provisionals resta supeditada a:
a) La constitució de les garanties necessàries per a assegurar la reposició de
la situació alterada al seu estat originari.
b) La condició resolutòria que els compromisos acceptats pels interessats
siguin també acceptats expressament pels nous propietaris i pels nous
gestors o explotadors dels usos i les obres en virtut de contracte d’
arrendament o qualsevol altre negoci jurídic que els succeeixin.
Les condicions sota les quals s’atorga l’autorització d’usos i obres
provisionals, acceptades expressament pels destinataris, s’han de fer
constar en el Registre de la Propietat, de conformitat amb la legislació
hipotecària. L’eficàcia de l’autorització resta supeditada a aquesta
constància registral.
 
Els usos provisionals han de cessar i les obres provisionals s’han de
desmuntar o enderrocar, sense dret a indemnització, quan ho acordi l’
administració municipal, amb audiència de les persones interessades, per
algun dels motius següents:
a) Per haver-se complert la condició resolutòria de l’article 69.3.
b) Per haver transcorregut el termini temporal màxim pel qual es va atorgar
la llicència urbanística corresponent.
c) Per tal d’executar les determinacions del planejament urbanístic, hagi
transcorregut o no el termini temporal màxim pel qual es va atorgar la
llicència urbanística corresponent.

 

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.
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4.  
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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.
 
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.
 
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.
 
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.
 
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.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

 Dacions de compte

DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 26/11/2021, EN QUÈ ES6. 
DÓNA TRASLLAT DE L'INFORME EMÈS PER L'ARQUITECTE MUNICIPAL EN RELACIÓ A
LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 9 MW PROMOGUDA PER EGUZKI SOLARCAT SL
QUE ES VOL CONSTRUIR AL POL. 5, PARC. 200-205, 225-229, 236, 245, 268 / POL. 81,
PARC. 1-5, 12 DEL TERME MUNICIPAL D'ULLDECONA.

S'ha donat compte a la Junta de Govern Local.
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Donar trasllat  de l’informe emès per l’arquitecte municipal en relació a la PLANTA
SOLAR FOTOVOLTAICA DE 9 MW PROMOGUDA PER EGUZKI SOLARCAT SL que es vol
construir al POL. 5, PARC. 200-205, 225-229, 236, 245, 268 / POL. 81, PARC. 1-5, 12 del
terme municipal d’Ulldecona.
 
Fets
 
1. En data 10/11/2021 des del DEPARTAMENT D'ACCIO CLIMATICA, ALIMENTACIO I
AGENDA RURAL ens comuniquen que s’està fent el tramitació administrativa prèvia i de
construcció d’una PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 9 MW PROMOGUDA PER EGUZKI
SOLARCAT SL, al POL. 5, PARC. 200-205, 225-229, 236, 245, 268 / POL. 81, PARC. 1-5, 12.
Aquest expedient es troba en informació pública i disposem d’1 mes per emetre un informe
sobre la part que ens pugui afectar.
 
2. En data 22 de novembre de 2021, l’arquitecte municipal ha emès un informe, el qual obre en
l'expedient.
 
Fonaments de dret
 
1. 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; però l'article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de règim jurídic del sector públic, permet a l'òrgan superior, l'avocació per a sí del
coneixement d'un assumpte la resolució del qual correspongui ordinàriament o per delegació
als seus òrgans administratius dependents, quan circumstàncies d'índole tècnica, econòmica,
social, jurídica o territorial ho facin convenient.
 
2. El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica
i l'impuls a les energies renovables i la seva modificació pel Decret llei 24/2021, de 26
d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades.
 
Resolució
 
Per tant, resolc:
 
Primer. Avocar la competència delegada a la Junta de Govern Local per realitzar aquest acte,
atès que s’ha de donar trasllat de l’informe amb anterioritat a la celebració de la propera Junta
de Govern.
 
Segon. Donar-me per assabentada de l’informe emès per l’arquitecte municipal en relació a la
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 9 MW PROMOGUDA PER EGUZKI SOLARCAT SL, ,
mostrant la conformitat amb el seu contingut.
 
Tercer. Donar trasllat de l’informe de l’arquitecte municipal que consta a l’expedient al
DEPARTAMENT D'ACCIO CLIMATICA, ALIMENTACIO I AGENDA RURAL.
 
Quart. Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern Local per al seu
coneixement.
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DONACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE L'ARQUITECTE MUNICIPAL DE DATA 20 DE7. 
DESEMBRE DE 2021, EN RELACIÓ AMB EL PROGRAMA DE GESTIÓ DELS SISTEMES
PÚBLICS DE SANEJAMENT EN ALTA.

S'ha donat compte a la Junta de Gover Local.

Donació de compte de l'informe de l'arquitecte municipal de data 20 de desembre de
2021, en relació amb el programa de gestió dels sistemes públics de sanejament en alta.
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 Equipaments i serveis

 Llicències d'ocupació de la via pública

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA. OBERTURA DE RASA PER CONNEXIÓ8. 
ESCOMESA DE GAS NATURAL. REF. GDEC4721100097. PL. DIPUTACIÓ, 6

S'aprova per unanimitat.

Fets

Sol·licitant: NEDGIA CATALUNYA, SA
Registre general: 3785 - 05/11/2021
Expedient: 2-43-21-44
Emplaçament: PLAÇA DIPUTACIO, 6
Superfície ocupada: 0,84 m2
Motiu de l'ocupació: OBERTURA DE RASA PER CONNEXIO ESCOMESA DE GAS
NATURAL. REF. GDEC4721100097

 
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,

Fonaments de dret

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

En conseqüència, :S'ACORDA

1. Atorgar a NEDGIA CATALUNYA, SA la llicència dalt referenciada, condicionada a la
restitució dels paviments a l’estat original anterior a l’execució de les obres i, a
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l'acompliment de l'ordenança municipal d'instal·lacions elèctriques i de
telecomunicacions, cales i canalitzacions a la via pública.
 
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 ( ) o fax (977720622, a l'atenció dels serveis tècnics),stecnics@ulldecona.cat
amb una antelació mínima de 48 hores al seu inici.
 
2. Informar a l’interessat que l’atorgament de dita llicència tan sols li atribueix una condició de
precarista, essencialment revocable per raons d’interès públic, en les termes de l’art. 57.2 del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les entitats
locals de Catalunya (endavant RPC).
 
I només legitima l’ocupació en l’emplaçament i per la superfície dalt referenciada.
 
3. Informar l’interessat que està obligat a deixar lliure el bé ocupat un cop conclogui l’ocupació.
I que està obligat a restaurar els danys que causi el bé i a respondre dels mateixos danys, en
els termes que estableix l’art. 175 RPC.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

 Concessions funeràries

 Atorgament de concessió sobre drets funeraris

ATORGAMENT DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS. NÍNXOL 706-C,9. 
ULLDECONA

S'aprova per unanimitat.

Fets

Nínxol: 706-C; Ulldecona
 
Titular: Pietat Trinidad Guarch
Domicili: C/Murada de Baix, 14, 4-4
Població: 43550 Ulldecona
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Vista la sol·licitud de concessió funerària dalt referenciada.

Fonaments de dret

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,

En conseqüència, :S'ACORDA

1. Atorgar la concessió dalt referenciada sobre drets funeraris consistent en l'ocupació privativa
de nínxol del cementiri municipal.
 
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,
d'acord amb el següent detall.
 

Subjecte passiu: Pietat Trinidad Guarch
Adreça: C/Murada de Baix, 14, 4-4; 43550 Ulldecona
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Quota tributària: 600,00
Substitut del contribuent: POMPES FUNEBRES DOMINGO SL

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

ATORGAMENT DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS. NÍNXOL 707-C,10. 
ULLDECONA

S'aprova per unanimitat.

Fets

Nínxol: 707-C; Ulldecona
Titular: Pietat Trinidad Guarch 
Domicili: C/Murada de Baix, 14, 4-4
Població: 43550 Ulldecona
Vista la sol·licitud de concessió funerària dalt referenciada.

Fonaments de dret

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,
 

En conseqüència, :S'ACORDA
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1. Atorgar la concessió dalt referenciada sobre drets funeraris consistent en l'ocupació privativa
de nínxol del cementiri municipal.
 
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,
d'acord amb el següent detall.
 

Subjecte passiu: Pietat Trinidad Guarch
Adreça: C/Murada de Baix, 14, 4-4; 43550 Ulldecona
Quota tributària: 600,00
Substitut del contribuent: POMPES FUNEBRES DOMINGO SL

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

ATORGAMENT DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS. NÍNXOL 708-C,11. 
ULLDECONA

S'aprova per unanimitat.

Fets
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Nínxol: 708-C; Ulldecona
 
Titular: Jorge Senosiain Yerno 
Domicili: C/del Mestre, 83, 2-2
Població: 43570 Santa Bàrbara
 
Vista la sol·licitud de concessió funerària dalt referenciada.

Fonaments de dret

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.

En conseqüència, :S'ACORDA

1. Atorgar la concessió dalt referenciada sobre drets funeraris consistent en l'ocupació privativa
de nínxol del cementiri municipal.
 
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.
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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,
d'acord amb el següent detall.
 

Subjecte passiu: Jorge Senosiain Yerno
Adreça:C/del Mestre, 83, 2-2; 43570 Santa Bàrbara
Quota tributària: 600,00
Substitut del contribuent: DKV PREVIASA (NORDICA), CIF: A50004209

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

ATORGAMENT DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS. NÍNXOL 709-C,12. 
ULLDECONA

S'aprova per unanimitat.

Fets

Nínxol: 709-C; Ulldecona
 
Titular: Montserrat Planas Segura 
Domicili: C/Santander, 10
Població: 43560 La Sénia
 
Vista la sol·licitud de concessió funerària dalt referenciada.

Fonaments de dret

Atès que l'Ajuntament és competent per a la prestació del servei públic de cementiri (segons el
que disposa l'art. 25.2 j de la llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (en
endavant LRBRL), i l'art. 63.2 j de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de
Catalunya (en endavant LMRLC), el qual té la naturalesa de necessari (segons l'art. 26.1
LRBRL).
 
Atès que el bé té naturalesa demanial (art. 79.3 LRBRL i 185.1 LMRLC) i l'ús que es pretén té
caràcter de privatiu (art. 202.4 LMRLC) el títol que legitima l'ús és la concessió administrativa i
la seva transmissió se subjecta a autorització.
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Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de
l'Alcaldessa de data 17 de juny de 2019.

En conseqüència, :S'ACORDA

1. Atorgar la concessió dalt referenciada sobre drets funeraris consistent en l'ocupació privativa
de nínxol del cementiri municipal.
 
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,
d'acord amb el següent detall.
 

Subjecte passiu: Montserrat Planas Segura
Adreça: C/Santander, 10; 43560 La Sénia
Quota tributària: 600,00
Substitut del contribuent: DKV PREVIASA (NORDICA), CIF: A50004209

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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1.  

2.  

3.  

4.  

 Transmissió de concessió sobre drets funeraris

TRANSMISSIÓ DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS. NÍNXOL 342-B,13. 
ULLDECONA

S'aprova per unanimitat.

Fets

Nínxol: 342-B; Ulldecona
Anterior titular: Joan Borras Domenech
Nou Titular:  Teresa Borras Borras
Domicili: C/Francesc Fiol Joan, 4, 4 B
Població: 07010 Palma de Mallorca

 
Vista la sol·licitud de transmissió de concessió funerària dalt referenciada.

Fonaments de dret

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
(encara que l'anterior titular hagi prestat el seu consentiment, encara 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.

En conseqüència, :S'ACORDA

Atorgar la transmissió de la concessió funerària dalt referenciada per a la seva utilització
inherent a l'afectació del bé.
 
Aquesta autorització administrativa s'ha d'entendre atorgada pel termini que resta al
venciment de la concessió.
 
La utilització del bé es farà únicament segons l'afectació.
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4.  

5.  

6.  

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.
 
En tota utilització del bé, s'ajustarà a les disposicions legals reglamentàries en matèria
de policia sanitària mortuòria.
 
Aprovar les liquidacions en concepte de Taxa sobre concessions funeràries en la seva
modalitat de transmissió de concessions administratives funeràries, d'acord amb el
següent detall.

 
Subjecte passiu: Teresa Borras Borras
Adreça: C/Francesc Fiol Joan, 4, 4 B; 07010 Palma de Mallorca
Quota tributària: 15

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

TRANSMISSIÓ DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS. NÍNXOL 66-A,14. 
ULLDECONA

S'aprova per unanimitat.

Fets

Nínxol: 66-A; Ulldecona
Anterior titular: Joan Borras Domenech
Nou Titular: Teresa Borras Borras
Domicili: C/Francesc Fiol Joan, 4, 4 B
Població: 07010 Palma de Mallorca

 
Vista la sol·licitud de transmissió de concessió funerària dalt referenciada.

Fonaments de dret

Atesos els antecedents i dades obrants en el Registre Municipal de sepultures, nínxols,
mausoleus i panteons.
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2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Atès que hi concorre alguna de les circumstàncies necessàries per autoritzar la transmissió
(encara que l'anterior titular hagi prestat el seu consentiment, encara 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.

En conseqüència, :S'ACORDA

Atorgar la transmissió de la concessió funerària dalt referenciada per a la seva utilització
inherent a l'afectació del bé.
 
Aquesta autorització administrativa s'ha d'entendre atorgada pel termini que resta al
venciment de la concessió.
 
La utilització del bé es farà únicament segons l'afectació.
 
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.
 
En tota utilització del bé, s'ajustarà a les disposicions legals reglamentàries en matèria
de policia sanitària mortuòria.
 
Aprovar les liquidacions en concepte de Taxa sobre concessions funeràries en la seva
modalitat de transmissió de concessions administratives funeràries, d'acord amb el
següent detall.

 
Subjecte passiu: Teresa Borras Borras
Adreça: C/Francesc Fiol Joan, 4, 4 B; 07010 Palma de Mallorca
Quota tributària: 15

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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TRANSMISSIÓ DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS. NÍNXOL 367-B,15. 
ULLDECONA

S'aprova per unanimitat.

Fets

Nínxol: 367-B; Ulldecona
Anterior titular: Joan Borras Domenech
Nou Titular: Joan Baptista Borras Borras
Domicili: C/Santa Eugènia, 94, 3, 2
Població: 17005 Girona

 
Vista la sol·licitud de transmissió de concessió funerària dalt referenciada.

Fonaments de dret

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
(encara que l'anterior titular hagi prestat el seu consentiment, encara 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.

En conseqüència, :S'ACORDA

Atorgar la transmissió de la concessió funerària dalt referenciada per a la seva utilització
inherent a l'afectació del bé.
 
Aquesta autorització administrativa s'ha d'entendre atorgada pel termini que resta al
venciment de la concessió.
 
La utilització del bé es farà únicament segons l'afectació.
 
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.
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En tota utilització del bé, s'ajustarà a les disposicions legals reglamentàries en matèria
de policia sanitària mortuòria.
 
Aprovar les liquidacions en concepte de Taxa sobre concessions funeràries en la seva
modalitat de transmissió de concessions administratives funeràries, d'acord amb el
següent detall.

 
Subjecte passiu: Joan Baptista Borras Borras
Adreça: C/Santa Eugènia, 94, 3, 2; 17005 Girona
Quota tributària: 15

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

TRANSMISSIÓ DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS. NÍNXOL 368-B,16. 
ULLDECONA

S'aprova per unanimitat.

Fets

Nínxol: 368-B; Ulldecona
Anterior titular: Joan Borras Domenech
Nou Titular:  Joan Baptista Borras Borras
Domicili: C/Santa Eugènia, 94, 3, 2
Població: 17005 Girona

 
Vista la sol·licitud de transmissió de concessió funerària dalt referenciada.

Fonaments de dret

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
(encara que l'anterior titular hagi prestat el seu consentiment, encara que el nou titular sigui
causa havent successori per causa de mort de l'anterior titular).
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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.

En conseqüència, :S'ACORDA

Atorgar la transmissió de la concessió funerària dalt referenciada per a la seva utilització
inherent a l'afectació del bé.
 
Aquesta autorització administrativa s'ha d'entendre atorgada pel termini que resta al
venciment de la concessió.
 
La utilització del bé es farà únicament segons l'afectació.
 
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.
 
En tota utilització del bé, s'ajustarà a les disposicions legals reglamentàries en matèria
de policia sanitària mortuòria.
 
Aprovar les liquidacions en concepte de Taxa sobre concessions funeràries en la seva
modalitat de transmissió de concessions administratives funeràries, d'acord amb el
següent detall.

 
Subjecte passiu: Joan Baptista Borras Borras
Adreça: C/Santa Eugènia, 94, 3, 2; 17005 Girona
Quota tributària: 15

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

TRANSMISSIÓ DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS. NÍNXOL 369-B,17. 
ULLDECONA

S'aprova per unanimitat.
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Fets

Nínxol: 369-B; Ulldecona
Anterior titular: Joan Borras Domenech
Nou Titular:  Teresa Borras Borras
Domicili: C/Francesc Fiol Joan, 4, 4 B
Població: 07010 Palma de Mallorca

 
Vista la sol·licitud de transmissió de concessió funerària dalt referenciada.

Fonaments de dret

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
(encara que l'anterior titular hagi prestat el seu consentiment, encara 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.

En conseqüència, :S'ACORDA

Atorgar la transmissió de la concessió funerària dalt referenciada per a la seva utilització
inherent a l'afectació del bé.
 
Aquesta autorització administrativa s'ha d'entendre atorgada pel termini que resta al
venciment de la concessió.
 
La utilització del bé es farà únicament segons l'afectació.
 
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.
 
En tota utilització del bé, s'ajustarà a les disposicions legals reglamentàries en matèria
de policia sanitària mortuòria.
 

Transcripció de l'acta número 2022-0000001 de l'òrgan de l'ens Ajuntament d'Ulldecona signada per: Rosa Maria Barceló Serrano - DNI *** (SIG), Núria

Ventura Brusca - DNI *** (SIG) en data: 15/02/2022, 15/02/2022



6.  Aprovar les liquidacions en concepte de Taxa sobre concessions funeràries en la seva
modalitat de transmissió de concessions administratives funeràries, d'acord amb el
següent detall.

 
Subjecte passiu: Teresa Borras Borras
Adreça: C/Francesc Fiol Joan, 4, 4 B; 07010 Palma de Mallorca
Quota tributària: 15

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

TRANSMISSIÓ DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS. NÍNXOL 6-A, SANT JOAN18. 
DEL PAS

S'aprova per unanimitat. 

Fets

Nínxol: 6-A; Sant Joan del Pas
Anterior titular: Jose Ma. Borras Domenech
Nou Titular: Olga Borras Muñoz
Domicili: C/Reus, 2, 3-1
Població: 43480 Vila-Seca

 
Vista la sol·licitud de transmissió de concessió funerària dalt referenciada.

Fonaments de dret

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
(encara que l'anterior titular hagi prestat el seu consentiment, encara que el nou titular sigui
causa havent successori per causa de mort de l'anterior titular).
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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,

En conseqüència, :S'ACORDA

Atorgar la transmissió de la concessió funerària dalt referenciada per a la seva utilització
inherent a l'afectació del bé.
 
Aquesta autorització administrativa s'ha d'entendre atorgada pel termini que resta al
venciment de la concessió.
 
La utilització del bé es farà únicament segons l'afectació.
 
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.
 
En tota utilització del bé, s'ajustarà a les disposicions legals reglamentàries en matèria
de policia sanitària mortuòria.
 
Aprovar les liquidacions en concepte de Taxa sobre concessions funeràries en la seva
modalitat de transmissió de concessions administratives funeràries, d'acord amb el
següent detall.

 
Subjecte passiu: Olga Borras Muñoz
Adreça: C/Reus, 2, 3-1; 43480 Vila-Seca
Quota tributària: 15

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

 Renúncia a la concessió sobre drets funeraris

RENÚNCIA A LA CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS. NÍNXOL 87-A; SANT JOAN19. 
DEL PAS
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S'aprova per unanimitat.
 
 

Fets

Nínxol: 87-A; Sant Joan del Pas
Titular: Ma. Teresa Segura Ricart
Sol·licitant: Ma. Teresa Segura Ricart

 
Vista la sol·licitud de renúncia a la concessió funerària dalt referenciada.
Atesos els antecedents i dades obrants en el Registre Municipal de sepultures, nínxols,
mausoleus i panteons.

Fonaments de dret

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,

En conseqüència, :S'ACORDA

Acceptar la renúncia a la concessió dalt referenciada sobre drets funeraris, consistent en
l'ocupació privativa de nínxols, del cementiri municipal.
Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

 Llicències d'ocupació del domini públic. Guals

 Llicència d'ocupació del domini públic. Ampliació gual

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC. AMPLIACIÓ METRES DEL GUAL 55120. 
DEL CARRER MURADA DE BAIX, 14-16
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S'aprova per unanimitat.

Fets

Sol·licitant: Lluis Benet Peris
Emplaçament: c/Murada de Baix, 14-16
Número de placa: 551
Metres lineals: Ampliació del gual número 551 en 3 metres més

 
Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per ampliar els
metres del gual numero 551, que comptava amb 3 metres lineals, per incluir-ne 3 metres més,
en total 6 metres lineals.
 
Atès el contingut de l'informe de la policia local que obra en l'expedient.

Fonaments de dret

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

En conseqüència, :S'ACORDA

Atorgar a Lluis Benet Peris la llicència dalt referenciada, per ampliar els metres del gual
número 551, que comptava amb 3 metres lineals, per incluir-ne 3 metres més, en total 6
metres lineals.
 
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.
 
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.

Règim de recursos:
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Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

 Llicències d'ocupació del domini públic. Guals. Canvi de nom

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUALS. CANVI DE NOM GUAL 234 DEL21. 
C/SANT PASQUAL, 39

S'aprova per unanimitat.

Fets

Sol·licitant: Joan Baptista Borras Borras
Titular anterior: Juan Borras Domenech
Emplaçament: C/Sant Pasqual, 39
Número placa: 234
 

En data 30 de desembre de 2021, amb registre general d'entrada número 4494, s'ha sol·licitat
canvi de titularitat de la llicència de gual amb número 234, corresponent al C/Sant Pasqual, 39,
per tal que el Sr. Joan Baptista Borras Borras figuri com a nou titular.

Fonaments de dret

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

En conseqüència, :S'ACORDA

1. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser el nou titular de la llicència el Sr.
Joan Baptista Borras Borras.
 
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. Joan Baptista Borras Borras, com a nou titular.

Règim de recursos:
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Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUALS. CANVI DE NOM GUAL 419 DEL22. 
C/BENICARLO, 8 (ABANS VALÈNCIA, 9)

S'aprova per unanimitat.

Fets

Sol·licitant: Teresa Borras Borras
Titular anterior: Teresa Borras Raga
Emplaçament: C/Benicarló, 8 (abans c/València, 9)
Número placa: 419
 

En data 30 de desembre de 2021, amb registre general d'entrada número 4495, s'ha sol·licitat
canvi de titularitat de la llicència de gual amb número 419, corresponent al C/Benicarló, 8
(abans c/València, 9), per tal que la Sra. Teresa Borras Borras figuri com a nova titular.
 

Fonaments de dret

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

En conseqüència, :S'ACORDA

Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser la nova titular de la llicència
la Sra. Teresa Borras Borras.
 
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.
 
Comunicar aquest acord a la Sra. Teresa Borras Borras, com a nova titular.

Règim de recursos:

Transcripció de l'acta número 2022-0000001 de l'òrgan de l'ens Ajuntament d'Ulldecona signada per: Rosa Maria Barceló Serrano - DNI *** (SIG), Núria

Ventura Brusca - DNI *** (SIG) en data: 15/02/2022, 15/02/2022



1.  

2.  

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

 Llicències d'ocupació del domini públic. Guals. Renúncies a la llicència

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUALS. RENÚNCIA A LA LLICÈNCIA23. 
DE GUAL NÚM. 245 DEL C/ARIBAU, 19

S'aprova per unanimitat.

Fets

Persona sol·licitant: Joaquin Molina Bel
Emplaçament: C/Aribau, 19
Número placa: 245

 
Vista la sol·licitud de renúncia a la llicència d'ocupació del domini públic per a gual dalt
referenciada.

Fonaments de dret

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.

En conseqüència, :S'ACORDA

Acceptar la renúncia a la llicència dalt referenciada.
 
Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

Règim de recursos:
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Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUALS. RENÚNCIA A LA LLICÈNCIA24. 
DE GUAL 753 DEL C/CONSOL GAVALDÀ, S/N

S'aprova per unanimitat.

Fets

Persona sol·licitant: CHEX PINCEL, SA
Emplaçament: C/Consol Gavaldà, S/N
Número placa: 753

 
Vista la sol·licitud de renúncia a la llicència d'ocupació del domini públic per a gual dalt
referenciada.

Fonaments de dret

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.

En conseqüència, :S'ACORDA

Acceptar la renúncia a la llicència dalt referenciada.
 
Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

Règim de recursos:
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2.  

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

 Equipaments i serveis.

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. RENÚNCIA A LA PARADA EXTERIOR NÚM. 1925. 
AL MERCAT MUNICIPAL.

S'aprova per unanimitat.

Fets

Persona sol·licitant: Francisco Javier Cortes Ibar
Emplaçament: Parada exterior 19
 

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

Fonaments de dret

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

En conseqüència, :S'ACORDA

Acceptar la renúncia a la llicència dalt referenciada.
 
Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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Alcaldessa Presidenta

Núria Ventura Brusca

Secretària accidental

Rosa M. Barceló Serrano
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