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ACORDS

 Secretaria

SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL 14/01/20221. 

S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 14 de gener de 2022. 
No obstant això, la secretària accidental adverteix l'existència d'una errada material: als acords
d'atorgament de concessió sobre drets funeraris dels nínxols 706-C i 707-C d'Ulldecona, s'ha
d'eliminar el text que diu: "Substitut del contribuent: POMPES FUNEBRES DOMINGO SL"

 Urbanisme

 Llicències urbanístiques. Atorgament

ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA. C/VALLAS, 192. 

S'aprova per unanimitat.

Fets
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

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 SAREB, SA, la llicència municipal per adequació d'obres al   c/ Vallàs, 19,
d'acord amb les determinacions que conté la documentació presentada, salvat el dret de
propietat i sens perjudici de tercer.

 

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.
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6.  

1.  

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. CTRA. LA SÉNIA, KM. 23. 

S'aprova per unanimitat.

Fets

Nom: CASTELL VIDAL, SOCIEDAD LIMITADA
Registre general: B43348374
Emplaçament: Ctra. de la Sénia, s/n km. 2
Obra a realitzar: Canviar porta de fusta entrada menjador - canviar terra saló events 400 m2 -
instal.lar 60 m. estructura metàl.lica per a enredadera
 
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 la llicència municipal per canviar porta de fusta entrada menjador - canviar terra
saló events 400 m2 - instal.lar 60 m. estructura metàl.lica per a enredadera, d'acord amb
les determinacions que conté la documentació presentada, salvat el dret de propietat i
sens perjudici de tercer.

Transcripció de l'acta número 2022-0000002 de l'òrgan de l'ens Ajuntament d'Ulldecona signada per: Rosa Maria Barceló Serrano - DNI *** (SIG), Núria

Ventura Brusca - DNI *** (SIG) en data: 08/03/2022, 09/03/2022



2.  

3.  

4.  
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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:

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. AV. CATALUNYA, 72 -EL CASTELL4. 

S'aprova per unanimitat.
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Fets

Nom: María Victoria Castell Ferré
Registre general: 4315670005-1-2022-000157-2
Emplaçament: Avgda. Catalunya, 72 - El Castell
Obra a realitzar: Construcció de tanca
 

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 la llicència municipal per construcció de tanca, d'acord amb les determinacions
que conté la documentació presentada, salvat el dret de propietat i sens perjudici de
tercer, condicionada a què caldrà obtenir l'informe favorable de l'organisme
competent, en aquest cas del Departament de Mobilitat de la Generalitat de
Catalunya.

 

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.
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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 URBANÍSTICA. C/SANTS MÀRTIRS, 395. 

S'aprova per unanimitat.

Fets

Nom: Lozano Bellot, Juan Antonio
Registre general: 3984 - 14/11/2021
Expedient: 2-33-21-97
Emplaçament: c/ Sants Màrtirs, 39
Obra a realitzar: Rehabilitació d'edifici amb ampliació per nou habitatge i bugaderia
 
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.
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En conseqüència, :S'ACORDA

1. Atorgar a Juan Antonio Lozano Bellot  la llicència municipal per  rehabilitació d'edifici amb
ampliació per nou habitatge i bugaderia, d'acord amb les determinacions que conté la
documentació presentada, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer, condicionada a
que el sol·licitant de la llicència haurà de presentar a l'ajuntament, en el termini d'un mes
a comptar des de la finalització de l'obra, un certificat del gestor referent en referència a
les plaques de fibrociment amb amiant.
 
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.

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.
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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. POL. 34, PARC.92 LES FOITES6. 

S'aprova per unanimitat.

Fets

Nom: Catalina Marin Fuentes
Registre general: 4315670005-1-2022-000160-2
Emplaçament: Pol. 34, parc. 92
Obra a realitzar: Substituir valla de 80 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

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 la llicència municipal per  substituir valla de 80 m , d'acord amb les
determinacions que conté la documentació presentada, salvat el dret de propietat i sens
perjudici de tercer, condicionada a què caldrà situar la tanca a una distància mínima
d'un metre respecte al camí.
 

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
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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 URBANÍSTICA. POL. 52, PARC. 30 (CAMÍ DE LA MILIANA)7. 

S'aprova per unanimitat.

Fets

Nom: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.
Registre general: 4462 - 28/12/2021
Expedient: 2-33-21-112
Emplaçament: POL. 52, PARC. 30 (CAMI DE LA MILIANA)
Obra a realitzar: REFORMA DEL CD 111380 PER INSTAL·LACIO DE NOVES CEL·LES
SF6 TELECOMANDADES. REF. GPC_SB2D210371

 
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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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 EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U. la llicència municipal per REFORMA
DEL CD 111380 PER INSTAL·LACIO DE NOVES CEL·LES SF6 TELECOMANDADES. REF.
GPC_SB2D210371, d'acord amb les determinacions que conté la documentació presentada,
salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer.
 
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.

Règim de recursos:

Transcripció de l'acta número 2022-0000002 de l'òrgan de l'ens Ajuntament d'Ulldecona signada per: Rosa Maria Barceló Serrano - DNI *** (SIG), Núria

Ventura Brusca - DNI *** (SIG) en data: 08/03/2022, 09/03/2022



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. C/ PARIS, PII-1-4 POL. IND. VALLDEPINS8. 
(POL. 66, PARC. 152)

S'aprova per unanimitat.

Fets

Nom: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.
Registre general: 4476 - 29/12/2021
Expedient: 2-33-21-114
Emplaçament: CARRER PARIS, PII-1-4 - POL. IND. VALLDEPINS (POL. 66, PARC.
152)
Obra a realitzar: REFORMAR EL CENTRE DE TRANSFOMACIO CD 101754. REF.
GPC_SB2D210267

 
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 EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U. la llicència municipal per
REFORMAR EL CENTRE DE TRANSFOMACIO CD 101754. REF. GPC_SB2D210267,
d'acord amb les determinacions que conté la documentació presentada, salvat el dret de
propietat i sens perjudici de tercer.
 
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.
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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.
 
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.

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. C/O'CALLAGHAN NÚM. 239. 

S'aprova per unanimitat.

Fets

Nom: BORDES ROIG, MARIA
Registre general: 4442 - 24/12/2021
Expedient: 2-33-21-116
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Emplaçament: O'CALLAGHAN, 23
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE DOS HABITATGES ADOSSATS

 
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 BORDES ROIG, MARIA la llicència municipal per CONSTRUCCIO DE DOS
HABITATGES ADOSSATS, d'acord amb les determinacions que conté la documentació
presentada, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer.
 
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.
 

Transcripció de l'acta número 2022-0000002 de l'òrgan de l'ens Ajuntament d'Ulldecona signada per: Rosa Maria Barceló Serrano - DNI *** (SIG), Núria

Ventura Brusca - DNI *** (SIG) en data: 08/03/2022, 09/03/2022



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. C/GUIFRÉ, 2610. 

S'aprova per unanimitat.

Fets

Nom: VIDAL AGUSTIN, JOSE CARLOS
Registre general: 4444 - 24/12/2021
Expedient: 2-33-21-117
Emplaçament: GUIFRE, 26
Obra a realitzar: SUBSTITUCIO DE COBERTA D'HABITATGE UNIFAMILIAR
 

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 VIDAL AGUSTIN, JOSE CARLOS la llicència municipal per SUBSTITUCIO DE
COBERTA D'HABITATGE UNIFAMILIAR, d'acord amb les determinacions que conté la
documentació presentada, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer.
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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.

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. C/BERLIN, PII-39-41 - POL. IND.11. 
VALLDEPINS (POL. 66, PARC. 190)

S'aprova per unanimitat.
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1.  

2.  

3.  

4.  

Fets

Nom: VIVA AQUASERVICE SPAIN SA
Registre general: 4278 - 13/12/2021
Expedient: 2-33-21-109
Emplaçament: CARRER BERLIN, PII-39-41 - POL. IND. VALLDEPINS (POL. 66, PARC.
190)
Obra a realitzar: OBRES D'ADEQUACIO INTERIOR DE NAU INDUSTRIAL EXISTENT
PER ALLOTJAMENT DE NOVA DELEGACIO LOGISTICA
 

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

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

En conseqüència, :S'ACORDA

Atorgar a VIVA AQUASERVICE SPAIN SA la llicència municipal per OBRES
D'ADEQUACIO INTERIOR DE NAU INDUSTRIAL EXISTENT PER ALLOTJAMENT DE
NOVA DELEGACIO LOGISTICA, d'acord amb les determinacions que conté la
documentació presentada, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer.

 

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.
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4.  

5.  

6.  

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 URBANÍSTICA. C/MAJOR, 12 - ELS VALENTINS12. 

S'aprova per unanimitat.

Fets

Nom: FORCADELL CASTELL, JOSE CARLOS
Registre general: 4373 - 16/12/2021
Expedient: 2-33-21-111
Emplaçament: MAJOR, 12 - ELS VALENTINS
Obra a realitzar: AMPLIACIO D'HABITATGE UNIFAMILIAR

 
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;
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

En conseqüència, :S'ACORDA

Atorgar a FORCADELL CASTELL, JOSE CARLOS la llicència municipal per
AMPLIACIO D'HABITATGE UNIFAMILIAR, d'acord amb les determinacions que conté la
documentació presentada, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer.

 

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:

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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ATORGAMENT LLICÈNCIA URBANÍSTICA. C/MAJOR, 19013. 

S'aprova per unanimitat.

Fets

Nom: Rosa Bel Curto
Registre general: 4315670005-1-2022-000446-2
Emplaçament: c/ Major, 190
Obra a realitzar: Canvi de porta

 
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 la llicència municipal per canvi de porta, d'acord amb les determinacions que
conté la documentació presentada, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer.

 

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.
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Per aquest motiu és necessari que l'interessat passi a buscar per aquest Ajuntament la
placa d'obres municipal en virtut del qual s'atorga la llicència.
 
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 URBANÍSTICA. PARC. 35, POL. 18814. 

S'aprova per unanimitat.

Fets

Nom: Adrian Vasile Gheban
Registre general: 4315670005-1-2022-000469-2
Emplaçament: Pol. 188, parc. 35
Obra a realitzar: Construcció de tanca
 

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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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 la llicència municipal per construcció de tanca, d'acord amb les determinacions
que conté la documentació presentada, salvat el dret de propietat i sens perjudici de
tercer, condicionada a què caldrà situar la tanca a una distància mínima d’un metre
respecte al camí.
 

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:

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.
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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. C/BARCELONA, 4415. 

S'aprova per unanimitat.

Fets

Nom: Solar Profit Energy Services, SL
Registre general: 4085/2021 - 23/11/2021
Emplaçament: c/ Barcelona, 44
Obra a realitzar: Instal·lació solar fotovoltaica de 4,18 kw per autoconsum

 
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 la llicència municipal per instal·lació solar fotovoltaica de 4,18 kw per
autoconsum, d'acord amb les determinacions que conté la documentació presentada,
salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer, l condicionada a que e 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.

Transcripció de l'acta número 2022-0000002 de l'òrgan de l'ens Ajuntament d'Ulldecona signada per: Rosa Maria Barceló Serrano - DNI *** (SIG), Núria

Ventura Brusca - DNI *** (SIG) en data: 08/03/2022, 09/03/2022



2.  

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 LLICÈNCIA URBANÍSTICA. C/LONDRES, PI-8, POL. IND. VALLDEPINS16. 
(POL. 66, PARC. 208)

S'aprova per unanimitat.

Fets

Nom: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.
Registre general: 4477 - 29/12/2021
Emplaçament: CARRER LONDRES, PI-8 POL. IND. VALLDEPINS (POL. 66,
PARC. 208)
Obra a realitzar: REFORMA DE CENTRE DE TRANSFORMACIO CD 23198,
AMB NOVES CEL·LES SF6 TELECOMANDADES. REF. GPC_SB2D210268
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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 EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U. la llicència municipal per REFORMA
DE CENTRE DE TRANSFORMACIO CD 23198, AMB NOVES CEL·LES SF6
TELECOMANDADES. REF. GPC_SB2D210268, d'acord amb les determinacions que conté la
documentació presentada, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer.
 
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.
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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. C/CARDENAL GOMÀ, 2317. 

S'aprova per unanimitat.

Fets

Nom: Maria Josep Pomada Castell
Registre general: 4315670005-1-2022-000221-2
Emplaçament: c/ Cardenal Gomà, 23
Obra a realitzar: Obertura de porta a habitatge unifamiliar

 
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 la llicència municipal per obertura de porta a habitatge unifamiliar, d'acord amb
les determinacions que conté la documentació presentada, salvat el dret de propietat i
sens perjudici de tercer.

 

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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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.

 Llicències urbanístiques. Denegació

DENEGACIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA. C/MURADA DE DALT, 7718. 

S'aprova per unanimitat.

Fets

Nom: Andrei Lucian Tanul
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Registre general: 4315670005-1-2022-000429-2
Emplaçament: Murada de dalt, 77
Obra a realitzar: Canvi de coberta
 

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 10 de febrer de 2022 i l'informe jurídic de 14 de febrer
de 2022 que declaren que les Normes subsidiàries de Planejament d’UIldecona, defineixen la
zona compresa en la clau A, com de nucli antic, que comprèn el sector històric que es
caracteritza per un procés d’urbanització tradicional, la preservació del qual constitueix un
objectiu del planejament i que cal protegir (art. 10.1. NSU), i el projecte presentat no s'adequa
als requeriments normatius que estableix la normativa per a la clau A, en quan a que la
proposta de coberta no s'adequa a la tipologia edificatòria del casc antic.

Fonaments de dret

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

Denegar a la llicència sol·licitada per executar obres consistents en canvi de coberta, conforme
al projecte presentat, atès que la construcció proposada  no s'adequa als requeriments
normatius que estableix la normativa per a la clau A, en quan a que la proposta de coberta no
s'adequa a la tipologia edificatòria del casc antic.

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.

DENEGACIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA. POL. 21, PARC. 449, 450, 451, 478, 479, 63219. 

S'aprova per unanimitat.

Fets
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Nom: EXCAVACIONS ULLDECONA, SL
Registre general: 3474 - 14/10/2021
Expedient: 2-33-21-87
Emplaçament: Pol. 21, parc. 449, 450, 451, 478, 479, 632
Obra a realitzar: CONSTRUCCIÓ DE TANCA AMB PORTA, I REOMPLERT DE CLOT
EXISTENT AMB MATERIAL D'APORTACIÓ
 
Vista la sol·licitud de llicència dalt referenciada, per executar obres segons el projecte presentat
i la documentació acompanyada;
 
Atès els continguts dels informes tècnics (de 15 de novembre i 16 de desembre de 2021) i
l'informe jurídic de 3 de gener de 2022 que declaren que, d’acord amb l’informe de l’Agència de
residus de Catalunya de 13 de desembre de 2021, el producte amb el qual es vol dur a terme
el rebliment (carbonat càlci), és un residu i que cal obtenir una autorització o llicència ambiental
per part de l’òrgan competent en matèria mediambiental, d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i per tant no es pot atorgar la
llicència sense aquesta autorització prèvia a través del tràmit mediambiental corresponent.

Fonaments de dret

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

Denegar a EXCAVACIONS ULLDECONA, S.L. la llicència sol·licitada per executar obres
consistents en CONSTRUCCIO DE TANCA AMB PORTA, I REOMPLERT DE CLOT
EXISTENT AMB MATERIAL D'APORTACIÓ, conforme al projecte presentat, atès d’acord amb l’
informe de l’Agència de residus de Catalunya de 13 de desembre de 2021, el producte amb el
qual es vol dur a terme el rebliment (carbonat càlci), és un residu i que cal obtenir una
autorització o llicència ambiental per part de l’òrgan competent en matèria mediambiental, d’
acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,
i per tant no es pot atorgar la llicència sense aquesta autorització prèvia a través del tràmit
mediambiental corresponent.

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

DENEGACIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA. C/ADELL, 1620. 
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S'aprova per unanimitat.

Fets

Nom: Maria del Carmen Guardeño Palma
Registre general: 4315670005-1-2022-000500-2
Emplaçament: Murada de dalt, 77
Obra a realitzar: Canvi de coberta

 
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 14 de febrer de 2022 i l'informe jurídic de 15 de febrer
de 2022 que declaren que les Normes subsidiàries de Planejament d’UIldecona, defineixen la
zona compresa en la clau A, com de nucli antic, que comprèn el sector històric que es
caracteritza per un procés d’urbanització tradicional, la preservació del qual constitueix un
objectiu del planejament i que cal protegir (art. 10.1. NSU), i el projecte presentat no s'adequa
als requeriments normatius que estableix la normativa per a la clau A, en quan a que la
proposta de coberta no s'adequa a la tipologia edificatòria del casc antic.

Fonaments de dret

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

Denegar a la llicència sol·licitada per executar obres consistents en reformar coberta, conforme
al projecte presentat, atès que la construcció proposada  no s'adequa als requeriments
normatius que estableix la normativa per a la clau A, en quan a que la proposta de coberta no
s'adequa a la tipologia edificatòria del casc antic.

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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 Llicències d'activitats. Atorgament

HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC. PASSEIG DE LA VIA, 8, 1-321. 

S'aprova per unanimitat.

Fets

1. En data 13/12/2021 va entrar en aquest Ajuntament una comunicació d'inici de l'activitat
d'HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC situat al PASSEIG DE LA VIA, 8, 1, 3, acompanyada de la
documentació exigida per la normativa vigent, per part del Sr. MILLAN HOMEDES, SERGIO.
 
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.

Fonaments de dret

Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya. En el títol II mostra totes les condicions
que ha de complir un habitatge d'ús turístic a Catalunya per tal de ser autoritzat.

En conseqüència, :S'ACORDA

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 13/12/2021 el Sr.
MILLAN HOMEDES, SERGIO inicia l'activitat d’HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC situat al
PASSEIG DE LA VIA, 8, 1, 3, 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 telemàtica 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, i 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.
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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.

AUTORITZACIÓ TINENÇA ANIMALS (5 EQUINS). POLÍGON 34, PARCEL·LA 21422. 

S'aprova per unanimitat.

Fets

1. En data 16/01/2022, amb el registre 176, el Sr. Narcís Ponce Callarisa va comunicar a
l'Ajuntament que volía tenir 5 equins a la parcel·la 214 del polígon 34 del terme municipal
d'Ulldecona.
 
2. En data 10/02/2022 el tècnic municipal ha informat favorablement la petició.

Fonaments de dret

Es considera que aquesta comunicació de tinença d'animals no es troba classificat com a tal
pels annexos de la Llei 20/2009 (de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats) ni de la Llei 11/2009 (del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives) ni d'acord amb l'art. 69 de Llei 39/2015.

En conseqüència, :S'ACORDA

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 16/01/2022 el Sr.
Narcís Ponce Callarisa comunica la tinença de 5 equins alpolígon 34, parcel·la 214, salvat el
dret de propietat i sense perjudici de tercers, condicionada al compliment dels valors límit
d'emissió i les mesures preventives marcades per la legislació pertinent.
 
2. Informar a l'interessat que s'ha de donar compliment a l'Ordenança Municipal sobre la
tinença, comerç i recollida d'animals de companyia, i reguladora del cens municipal d'animals
domèstics.

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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AUTORITZACIÓ TINENÇA ANIMALS (1 PONI). POLÍGON 53, PARCEL·LA 16723. 

S'aprova per unanimitat.

Fets

1. En data 31/01/2022, amb el registre d'entrada número 416, la Sra. M. Cinta Pasalamar
Segura comunica a l'Ajuntament la tinença d'un poni al polígon 53, parcel·la 167, del terme
municipal d'Ulldecona.
 
2. En data 10/02/2022, el tècnic municipal ha emès l'informe favorable sobre aquesta tinença
d'un poni.

Fonaments de dret

Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

En conseqüència, :S'ACORDA

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 31/01/2022. la  Sra.
M. Cinta Pasalamar Segura comunica la tinença d'un poni al polígon 53, parcel·la 167 del
terme municipal d'Ulldecona, salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers,
condicionada al compliment dels valors límit d'emissió i les mesures preventives marcades per
la legislació pertinent.
 
2. Informar a l'interessat que s'ha de donar compliment a l'Ordenança Municipal sobre la
tinença, comerç i recollida d'animals de companyia, i reguladora del cens municipal d'animals
domèstics.

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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CANVI DE TITULAR D'UNA EXPLOTACIÓ RAMADERA DE 15.000 POLLASTRES24. 
D'ENGREIX. POLÍGON 54, PARC. 321

S'aprova per unanimitat.

Fets

1. En data 26/03/2010 la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Ulldecona va atorgar llicència
d'activitat per exercir una activitat d'EXPLOTACIÓ RAMADERA 15.000 POLLASTRES
D'ENGREIX a l'edifici situat al POL. 54, PARC. 321 d'Ulldecona, sent el seu titular la Sra.
ESTEVE POY, MARIA. En data 11/03/2016 la Junta de Govern Local va autoritzar el canvi de
titular de l’activitat a favor del Sr. Jose Llano Valldeperez.
 
2. En data 29/09/2021, amb el RGE núm. 3329, s'ha sol·licitat un canvi de titularitat a la
llicència, per tal que el Sr. LOPEZ ALIAU, FRANCISCO figuri com a nou titular, havent-hi el
consentiment del titular actual.

Fonaments de dret

1. En data 11/08/2010 va entrar en vigència la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats.
 
2. Vista la sol·licitud formulada per LOPEZ ALIAU, FRANCISCO, per procedir al canvi de
titularitat de la llicència d'activitat d'EXPLOTACIÓ RAMADERA 15.000 POLLASTRES
D'ENGREIX. Atès que la sol·licitud gaudeix de tots els requisits per procedir al canvi de
titularitat de conformitat amb l'art. 86 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,

En conseqüència, :S'ACORDA

1. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser el nou titular de la llicència el Sr.
.LOPEZ ALIAU, FRANCISCO
 
2. Informar a l'interessat que aquest canvi de titularitat de la llicència s'atorga salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercer.
 
3. Segons l'acord de la Junta de Govern de data 26/03/2010, aquesta activitat estava
condicionada a:
 
Condicions addicionals al programa de correccions per a l’exercici de l’activitat
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El titular haurà d'acreditar que forma part de la comunitat de regants d’Ulldecona, que
està reconeguda per l'organisme de conca i que disposen del corresponent títol de
concessió, o en el seu defecte la sol·licitud de concessió realitzada per la comunitat
d'usuaris davant l'organisme de conca.
En l’informe de verificació s’indica que l’allotjament dels animals és sobre jaç, sense
especificar-ne el tipus. En el control específic s’haurà de comprovar que no s’utilitzen
residus (fusta, clofolla,...) per al jaç o bé que es disposa de la corresponent declaració de
subproducte.
Cal aportar un contracte amb una empresa transportista autoritzada, signat per ambdues
parts (ramader i el transportista), que substitueixi o complementi al certificat del
transportista actualment aportat i que reuneixi les següents característiques:

Ha de preveure que retira la totalitat de la gallinassa produïda a l’explotació de
marca oficial 850 HG.
Ha de concretar que la freqüència de recollida serà al final del cicle productiu en
el sistema “tot dins-tot fora”.
Ha d’indicar l’empresa agrària de destinació i, si és el cas, les parcel·les d’
aplicació.
Ha de ser plurianual o anual renovable automàticament. Ha d’especificar que la
rescissió del contracte per part de qualsevol dels dos signants només pot fer-se si
prèviament hi ha hagut comunicació de la voluntat de rescissió almenys amb 6
mesos d’antelació a la data de finalització.
Ha d’especificar que si es rescindeix el contracte a instància del transportista
aquest estarà obligat a retirar i fer-se càrrec de la gallinassa de l’aviram existent a
la granja en el moment de finalització de la vigència del contracte.

Cal aportar una declaració escrita signada per l’empresa agrària de destinació on es
manifesti l’acceptació de la quantitat de gallinassa produïda per l’explotació ramadera.
En aquest escrit han d’aparèixer identificats el transportista i la granja d’origen de la
gallinassa.
 

Condicions addicionals de gestió per a l’exercici de l’activitat
 
Gestió d’aigües residuals
 

Les aigües sanitàries i de neteja s’han de gestionar amb les dejeccions ramaderes.
No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.
L’explotació haurà d’adoptar les mesures necessàries per tal que les aigües pluvials no
entrin en contacte amb elements contaminants (fems, deixalles, pinsos, dejeccions, etc.)
i pugui afectar el medi hídric.
En cas que l’activitat es trobi en zona de policia, caldrà que disposi de la corresponent
autorització.
En cas que l’establiment s’abasteixi d’aigua procedent de fonts pròpies haurà d’acreditar
la inscripció de l’aprofitament al Registre d’Aigües, i si no es disposa de la corresponent
acreditació, haurà de sol·licitar-ne el dret, d’acord amb l’article 52 i concordants del text
refós de la Llei d’Aigües, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

 
Gestió de les dejeccions ramaderes
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Les instal·lacions per a l'emmagatzematge de les dejeccions ramaderes han de ser
estanques, de tal manera que el seu contingut no pugui sortir de l'interior, i han d'estar
construïdes de tal forma que s'eviti l'entrada de les aigües, pluvials netes, d'escolament
superficial.
La neteja de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d'aigua
utilitzada i la freqüència permetin reduir la quantitat d'aigües brutes generades.
Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l'activitat, les aigües de
neteja de les edificacions, i les aigües residuals sanitàries, s'hauran d'aconduir fins al
sistema d'emmagatzematge de les dejeccions ramaderes (el dimensionament del qual
haurà de contemplar l'entrada d'aquestes aigües).
S'adoptaran les mesures de seguretat adients per tal d'evitar vessaments accidentals
durant les operacions d'extracció de les dejeccions i de les aigües residuals dels
sistemes d'emmagatzematge.
La capacitat de bestiar per la qual s’atorga la llicència ambiental i la capacitat que consta
al Llibre d’Explotació Ramadera (LER) no coincideixen, el titular de l’explotació ramadera
haurà de presentar a l’oficina comarcal corresponent la llicència ambiental, en el termini
de 15 dies des de la data de recepció de la mateixa, per tal d’adequar el LER a la
capacitat de bestiar que figura a la llicència ambiental.
Malgrat que el Pla de gestió afecta a zones vulnerables segons els Decrets 283/1998,
476/2004 i l’Acord de Govern 128/2009, no hi ha increment de la capacitat de bestiar
segons la Disposició Transitòria Quarta del Decret 136/2009.
Anualment s’entregarà al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural una còpia
informatitzada del contingut d’aquest Llibre de gestió, que contindrà les quantitats
efectivament lliurades i les diferents destinacions, així com els albarans d’entrega
degudament diligenciats al transportista autoritzat.
D’acord amb la Disposició Transitòria Tercera del Decret 136/2009, les explotacions
existents disposen d’un any des de l’entrada en vigor del Decret per complir els
requeriments relatius a la capacitat d’emmagatzematge que s’estableixen a l’article 15 i
per presentar una modificació del Pla de gestió, de conformitat amb l’article 21.6, en cas
que es vegi incrementada la quantitat de nitrogen com a conseqüència de l’aplicació
dels valors estàndard establerts o per adaptar l’aplicació agrícola de les dejeccions a les
dosis indicades a l’annex 9.1 del Decret 136/2009.
L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i la resta de fertilitzants nitrogenats en
zona vulnerable es farà respectant el Decret 136/2009, o normativa que el substitueixi, i
el Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d’octubre
de 1998).
En zona vulnerable, les èpoques d’aplicació agrícola dels fertilitzants nitrogenats i les
quantitats màximes de nitrogen a aplicar respectaran el que s’indica als articles 4 i 5 del
Decret 136/2009.
Per a les zones vulnerables establertes pels Decrets 283/1998 i 476/2004, la quantitat
màxima de nitrogen procedent dels fems i altres materials orgànics a aplicar és de 170
kg N/ha i any, mentre que a les zones designades vulnerables per l’Acord de Govern 128
/2009, és la que s’estableix a l’article 24 del Decret 136/2009, mentre que a l’agost del
2010 serà de 170 kg N/ha i any.
L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes en aquelles zones que no es van
designar vulnerables pels Decrets 283/1998 i 476/2004 es farà respectant al màxim les
recomanacions del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre
de 22 d’octubre de 1998).
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El mètode d’aplicació dels fertilitzants nitrogenats, tant en zona vulnerable com fora de
les zones vulnerables, es farà d’acord amb l’article 8 del Decret 136, tenint en compte el
que es disposa als articles 9 i 10 de l’esmentat Decret, sobre l’aplicació dels fertilitzants
en terrenys de fort pendent i l’aplicació en terrenys entollats, inundables, gelats o nevats.
En l’aplicació agrícola dels fertilitzants caldrà respectar les distàncies i terminis màxims d’
incorporació de fertilitzants al sòl fixats a la Secció 2 del Decret 136/2009.
El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per
a la correcta gestió de les dejeccions ramaderes, especialment davant situacions
imprevistes o excepcionals.
En cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions caldrà atenir-se al que es
disposa als apartats 6, 7 i 8 de l’article 21 del Decret 136/2009.
El titular de l’explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de les
dejeccions ramaderes, que es pot obtenir a les Oficines Comarcals del Departament d’
Agricultura, Alimentació i Acció Rural o bé a la pàgina web: http://www.gencat.cat/dar >
Ramaderia. Sanitat Animal > Gestió de dejeccions ramaderes i fertilitzants nitrogenats>
Impresos i models.
Anualment s’entregarà al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural una còpia
informatitzada del contingut d’aquest Llibre de gestió, que contindrà les quantitats
efectivament lliurades i les diferents destinacions, així com els albarans d’entrega,
degudament diligenciats, al transportista autoritzat.
 

Bioseguretat
 
L’explotació haurà de complir en tot moment amb les mesures de bioseguretat establertes per
la legislació vigent per evitar la difusió de malalties.
 
Gestió d’animals morts
 
La gestió s’efectuarà mitjançant un gestor autoritzat, tenint en compte les següents condicions:
 

El contenidor haurà d’estar tapat.
El contenidor s’haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida.
El contenidor i el seu entorn s’haurà de mantenir en bones condicions de neteja i
desinfecció.
En produir-se una baixa caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat
possible.
En el cas d’existència de fossa de cadàvers fora d’ús, la gestió dels animals morts no es
podrà efectuar mitjançant aquesta, d’acord amb el Reglament 1774/2002 en el qual s’
estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats al
consum humà.

 
Gestió dels residus agroquímics
 

L’emmagatzematge dels residus agroquímics s’efectuarà en recipients tancats.
El temps màxim d’emmagatzematge d’aquests residus no superarà els sis mesos.
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La gestió d’aquests residus es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé,
per la seva recollida, es podran utilitzar els serveis d’associacions o de distribuïdors de
productes zoosanitaris.

 
4. Informar l’interessat que atenent a la seva classificació a l’annex II.1 del Decret 136/1999, de
18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament, de la llei 3/1998, de 27
de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, l’establiment haurà de:
 

Control Específic: En el termini de  des de la data de concessió de la llicència4 mesos
per verificar que s'han dut a terme les mesures correctores proposades en el programa
de correcció presentat i les addicionals fixades en l’apartat 1.1 de l’annex I d’aquest
informe i que es detallen a continuació:

El titular haurà d'acreditar que és usuari/forma part de la comunitat de regants,
que aquesta estigui reconeguda per l'organisme de conca i que disposin del
corresponent títol de concessió o, en el seu defecte, la sol·licitud de concessió
realitzada per la comunitat d'usuaris davant l'organisme de conca.
En el termini de 15 dies des de la data de concessió de la llicència ambiental,
modificació del Llibre de l’Explotació Ramadera (LER) per adequar-lo a la
capacitat per la qual s’atorga la llicència ambiental.
Cal aportar un  signatcontracte amb una empresa transportista autoritzada,
per ambdues parts (ramader i el transportista), que substitueixi o complementi al
certificat del transportista actualment aportat i que reuneixi les següents
característiques:
Ha de preveure que retira la totalitat de la gallinassa produïda a l’explotació de
marca oficial 850 HG.
Ha de concretar que la freqüència de recollida serà al final del cicle productiu en
el sistema “tot dins-tot fora”.
Ha d’indicar l’empresa agrària de destinació i, si és el cas, les parcel•les d’
aplicació.
Ha de ser plurianual o anual renovable automàticament. Ha d’especificar que la
rescissió del contracte per part de qualsevol dels dos signants només pot fer-se si
prèviament hi ha hagut comunicació de la voluntat de rescissió almenys amb 6
mesos d’antelació a la data de finalització.
Ha d’especificar que si es rescindeix el contracte a instància del transportista
aquest estarà obligat a retirar i fer-se càrrec de la gallinassa de l’aviram existent a
la granja en el moment de finalització de la vigència del contracte.
Cal aportar una declaració escrita signada per l’empresa agrària de destinació
on es manifesti l’acceptació de la quantitat de gallinassa produïda per l’explotació
ramadera. En aquest escrit han d’aparèixer identificats el transportista i la granja d’
origen de la gallinassa
Comprovar que no s’utilitzen residus (fusta, clofolla,...) com a jaç per als animals o
bé que es disposa de la corresponent declaració de subproducte.

Controls periòdics. Així mateix, l’activitat resta sotmesa a controls posteriors
mediambientals de caràcter periòdic cada , que garanteixi la seva adequacióquatre anys
permanent als punts assenyalats com a condicionants de la llicència.
Els controls hauran de ser realitzats o verificats per una entitat col·laboradora de l’
Administració (EAC) degudament acreditada.
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Amb anterioritat a la seva actuació, l’entitat que verifiqui o realitzi el control ho haurà de
notificar al Departament de Medi Ambient a les Terres de l’Ebre, als efectes de
comunicació oportuns.
A més, seran objecte dels controls periòdics totes les determinacions fixades en la
llicència ambiental, i concretament:

El compliment de les condicions mínimes establertes en el RD 1084/2005 de 16
de setembre, d’ordenació de l’avicultura de carn.
La disponibilitat i vigència del contracte o pòlissa d’assegurança per la recollida i
tractament dels animals morts.
En el cas d’existència de fossa de cadàvers, que estigui fora d’ús.
Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de
residus agroquímics i d'animals morts, són les previstes i es troben en bon estat
d'ús.
El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge de
residus.
El correcte estat de manteniment i funcionament del sistema d’emmagatzematge
de les dejeccions i si escau, del sistema de tractament de les dejeccions.
Anualment s’entregarà al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
una còpia informatitzada del contingut d’aquest Llibre de gestió, que contindrà les
quantitats efectivament lliurades i les diferents destinacions, així com els albarans 
d’entrega, degudament diligenciats, al transportista autoritzat.
El que li sigui d’aplicació segons la normativa vigent referent a aspectes
mediambientals en el moment d’aquest control.

Revisió de la llicència. Caldrà revisar la llicència ambiental atorgada, en els aspectes
mediambientals, en el termini de , llevat que es produeixin abans canvisvuit anys
substancials en la mateixa que obliguin a la tramitació d’una nova llicència o que s’incorri
en algun dels supòsits de revisió de l’article 67 del Decret 136/1999.

 
5. Informar al titular que l'activitat d'EXPLOTACIÓ RAMADERA 15.000 POLLASTRES
D'ENGREIX, que d'acord amb la Circular de 17 de març de 2014 sobre la interpretació del
règim aplicable de controls periòdics d'acord amb les diverses modificacions de la Llei 20/2009,
previstes a la Llei 9/2011 i la Llei 5/2012, una activitat classificada com Annex III queda
sotmesa al règim d'autocontrols periòdics que estableix l'article 73 de la Llei 20/2009, si disposa
de l'acta de control inicial i darrer control periòdic amb resultat favorable. Fins al dia d'avui no
s'ha realitzat cap acta de control, per tant, els controls d'aquesta activitat es regiran per

.l'establert a la llicència
 
6. Comunicar aquest acord al Sr. LOPEZ ALIAU, FRANCISCO com a nou titular i al Sr. JOSE
LLANO VALLDEPEREZ com anterior titular.

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.
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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.

INFORME DE NO PERCEPCIÓ ACÚSTICA EN ELS RECEPTORS SENSIBLES DE25. 
L'EXPLOTACIÓ PORCINA EXISTENT. POL. 48, PARC. 46. POL. 13, PARC. 76

S'aprova per unanimitat.

Fets

1. En data 21/09/2021 va entrar en aquest Ajuntament un informe tècnic acústic de no
percepció de sorolls de l'activitat ramadera porcina de producció de garrins per part de
l'empresa Pordecona SL, situada al polígon 48, parcel·la 46 i polígon 13, parcel·la 76, realitzat
per l’organisme de control Dekra Industrial  SAU.
 
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.

Fonaments de dret

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

En conseqüència, :S'ACORDA

1. Donar la conformitat al control acústic de no percepció de sorolls de data 20/09/2021,
realitzat en l’activitat ramadera porcina de producció de garrins per part de l'empresa
Pordecona SL, situada al polígon 48, parcel·la 46 i polígon 13, parcel·la 76, 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.

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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INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE NO PERCEPCIÓ SONORA EN RECEPTOR PRÒXIMS26. 
A L'EXPLOTACIÓ PORCINA EXISTENT. POL. 69, PARC.129, 171 A 174

S'aprova per unanimitat.

Fets

1. En data 9/11/2021 va entrar en aquest Ajuntament un informe tècnic acústic de no percepció
de sorolls de l'activitat de l'activitat ramadera de 3.071 porcs d'engreix, situada al polígon 69,
parcel·les 129, 171 a 174, de la raó social Aardborst Spain SL, realitzat per l’organisme de
control AB-Aucatel Inspección i Control SLU.
 
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.

Fonaments de dret

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

En conseqüència, :S'ACORDA

1. Donar la conformitat al control acústic de no percepció de sorolls de data 9/11/2021, realitzat
en l’activitat ramadera de 3.071 porcs d'engreix, situada al polígon 69, parcel·les 129, 171 a
174, de la raó social Aardborst Spain SL, d'acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats.
 
2. Notificar aquest acord a l’interessat, i a l'Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre.

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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 Llicències d'activitats. Denegació

NUCLI ZOOLÒGIC DE DIFERENTS ESPÈCIES PER COL·LECCIÓ PRIVADA I27. 
AUTOCONSUM. POLÍGON 67, PARCEL·LA 62

S'aprova per unanimitat.

Fets

1. En data 20/12/2021, amb el registre d'entrada número 4396, el Sr. Carlos Jiménez Ojeda fa
una comunicació d'inici d'activitat de nucli zoològic de diferents espècies per col·lecció privada i
autoconsum, situada al polígon 67, parcel·la 62 del terme municipal d'Ulldecona.
 
2. En data 23/12/2021 es requereix al Sr. Jiménez l'aportació de documentació a l'expedient.
En data 4/01/2022 s'aporta la documentació requerida.
 
3. En data 3/02/2022 es requereix per part del tècnic municipal una visita i informe de les
instal·lacions al Guarda de Camp de l'Ajuntament. En data 4/02/2022, s'aporta l'esmentat
informe per part del guarda de Camp.
 
4. En data 7/02/2022, el tècnic municipal emet informe desfavorable que consta a l'expedient.

Fonaments de dret

1. L’activitat queda sotmesa al règim de comunicació i s’ha de procedir segons el Títol IV de la
Llei 20/2009. Aquest títol IV és el que regula en l’article 52 que per a l’exercici d’una activitat
compresa en l’annex III, la comunicació s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i les
instal·lacions necessàries, les quals han d’estar emparades per la corresponent llicència
urbanística, si és preceptiva, i demés llicències sectorials que pugui requerir.
 
2. D’acord amb l’article 52.3 de Llei 20/2009, la comunicació ha d’anar acompanyada de la
següent documentació:
 

a) La descripció de l’activitat mitjançant un projecte bàsic amb memòria ambiental,
excepte en els casos en què per reglament es determini que només cal una memòria
ambiental.
b) La certificació lliurada pel personal tècnic competent que, si escau, ha d’ésser el
director o la directora de l’execució del projecte que acrediti que l’activitat i les
instal·lacions s’adeqüen a l’estudi ambiental i al projecte o a la documentació tècnica
presentats i que es compleixen tots els requisits ambientals.
c) Qualsevol altra documentació determinada per la llei 20/2009, que li correspongui
d'acord amb la tipologia de l'activitat sol·licitada, que segons l'article 67 (especificacions
de les explotacions ramaderes) especifica que cal aportar un Pla de Dejeccions
Ramaderes, el qual ha d'haver estat informat favorablement pel departament
competent en matèria d'agricultura i ramaderia.
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3. L’article 69.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, estableix que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter
essencial, en qualsevol data, manifestació o document que s’acompanyi o incorpori a una
comunicació prèvia o la no presentació davant l’Administració competent de la comunicació,
determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o l’activitat afectada des del
moment en què es tingui constància d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats
penals, civils o administratives a què hi hagués lloc.
 
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.

En conseqüència, :S'ACORDA

1. No acceptar la comunicació d'inici d'activitat de nucli zoològic de diferents espècies per
col·lecció privada i autoconsum, situada al polígon 67, parcel·la 62 del terme municipal
d'Ulldecona, que ha fet el Sr. Carlos Jiménez Ojeda, per no ajustar-se als preceptes de la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats.
La certificació lliurada pel tècnic per dur a terme la comunicació és nul·la, ja que les obres no s’
han dut a terme. Abans de fer la comunicació, s'ha de sol·ilcitar la corresponent llicència
d'obres, executar les obres necessàries per a dur a terme l'activitat, i un cop acabades, realitzar
la comuicació de l'activitat. El certificat del tècnic ha d'esmentar que les instal·lacions de
l'activitat estan totalment finalitzades i són com es descriuen al projecte presentat.
 
2. Notificar a la persona interessada que no podrà exercir l'activitat que es proposava. En
aplicació de l’article 69.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les Administracions Públiques, la manca de presentació de la documentació necessària, en
cas que es vulgui exercir l’activitat, determinarà la impossibilitat de continuar amb aquest
exercici des del moment en què es tingui constància d’aquests fets, sense perjudici de les
responsabilitats penals, civils o administratives a què hi hagués lloc.

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.

 Equipaments i serveis

 Llicències d'ocupació de la via pública

ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA. C/PARIS28. 

S'aprova per unanimitat.
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Fets

Sol·licitant: MORILLO ENERGY RENT, SA
Registre general: 4294 - 14/12/2021
Expedient: 2-43-21-49
Emplaçament: PARIS (DAVANT CT 101754 LABORATORIOS MAVERICK) - POL. IND.
VALLDEPINS
Superfície ocupada: 75 m2
Durada de l'ocupació: 2 dies
Motiu de l'ocupació: OCUPACIO VIA PUBLICA PER INSTAL·LACIO DE GENERADOR
DURANT 2 DIES DES DEL 17/01/2021
 

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 MORILLO ENERGY RENT, SA la llicència dalt referenciada, condicionada a que
es prendran les mesures per garantir la circulació del carrer, així com per la seguretat de
la circulació, bé sigui peatonal, bé sigui rodada, tant de dia com de nit.
La instal·lació haurà de senyalitzar suficientment, tant de dia com de nit, d'acord amb la
normativa que li sigui d'aplicació durant tota la durada de l'ocupació.
 
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:
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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

ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA. C/LONDRES29. 

S'aprova per unanimitat.

Fets

Sol·licitant: MORILLO ENERGY RENT, SA
Registre general: 4295 - 14/12/2021
Expedient: 2-43-21-50
Emplaçament: LONDRES (DAVANT CT 23198 LABORATORIOS MAVERICK) - POL. IND.
VALLDEPINS
Superfície ocupada: 62,50 m2
Durada de l'ocupació: 2 dies
Motiu de l'ocupació: OCUPACIO DE VIA PUBLICA PER INSTAL·LAR GENERADOR
DURANT 2 DIES DES DEL 26/01/2022
 

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 MORILLO ENERGY RENT, SA la llicència dalt referenciada, condicionada a que
es prendran les mesures per garantir la circulació del carrer, així com per la seguretat de
la circulació, bé sigui peatonal, bé sigui rodada, tant de dia com de nit.
La instal·lació s’haurà de senyalitzar suficientment, tant de dia com de nit, i s'haurà de
senyalitzar l'ocupació d'acord amb la normativa que li sigui d'aplicació durant tota la
durada de l'ocupació.
 
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
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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

ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA. C/LONDRES30. 

S'aprova per unanimitat.

Fets

Sol·licitant: MORILLO ENERGY RENT, SA
Registre general: 43156700005-1-2022-000427-2
Emplaçament: C/ de Londres
Superfície ocupada: 25 ml x 3 m
Motiu de l'ocupació: Ocupació de la via per instal·lació de generador
 

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
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1. Atorgar a Morillo Energy Rent, SA  la llicència dalt referenciada, condicionada a que es
prendran les mesures per garantir la circulació del carrer, així com per la seguretat de la
circulació, bé sigui peatonal, bé sigui rodada i s'haurà de senyalitzar l'ocupació d'acord
amb la normativa que li sigui d'aplicació durant tota la durada de l'ocupació, tant de dia
com de nit. 
 
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.

ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA. C/ROMA PII-6-7 / C31. 
/PARIS, POL. IND. VALLDEPINS

S'aprova per unanimitat.

Fets

Sol·licitant: TALLERES GALLARDO - MOLLÀ, SL
Registre general: 4223 - 02/12/2021
Expedient: 2-43-21-46
Emplaçament: C/. ROMA, PII-6-7 / C/.PARIS - POL. IND. VALLDEPINS II (POL. 66, PARC.
157)
Superfície ocupada: 0,00 m2
Motiu de l'ocupació: COL·LOCACIO DE 3 PILONES DE FERRO A LA VORERA

 
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,
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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 TALLERES GALLARDO - MOLLÀ, SL la llicència dalt referenciada, condicionada
a què la instal·lació s'haura de senyalitzar suficientment, es prendran les mesures per
garantir la circulació del carrer, així com per la seguretat de la circulació, bé sigui
peatonal, bé sigui rodada, tant de dia com de nit.
 
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 710-C;32. 
ULLDECONA

S'aprova per unanimitat.

Fets
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Nínxol: 710-C; Ulldecona
 
Titular: Maria Cinta Bel Calduch
Domicili: C/Berenguer, 11
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

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: Maria Cinta Bel Calduch
Substitut del contribuent: Segurcaixa Adeslas
Adreça: C/Berenguer, 11; 43550 Ulldecona
Quota tributària: 600,00

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

TRANSMISSIÓ DE CONCESSIÓ SOBRE DRETS FUNERARIS. NÍNXOL 23-B;33. 
ULLDECONA

S'aprova per unanimitat.

Fets

Nínxol: 23-B; Ulldecona
Titular: Francisca Garcia Ferré
Sol·licitant: Rosa Maria Querol Elies
Domicili: C/Maestrat, 26,1-B
Població: 43550 Ulldecona
 
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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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 
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: Rosa Maria Querol Elies
Adreça: C/Maestrat, 26,1-B; 43550 Ulldecona
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 891-B;34. 
ULLDECONA

S'aprova per unanimitat.
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Fets

Nínxol: 891-B; Ulldecona
Anterior titular: José Sauch Tomás
Nou Titular: Josefa Sauch Prades 
Domicili: C/Major, 99, 2
Població: 43550 Ulldecona

 
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.
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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: Josefa Sauch Prades
Adreça: C/Major, 99, 2; 43550 Ulldecona
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 61-A;35. 
ULLDECONA

S'aprova per unanimitat.
 

Fets

Nínxol: 61-A; Ulldecona
Anterior titular: Josefa Prades Ferré
Nou Titular: Josefa Sauch Prades
Domicili: C/Major, 99, 2
Població: 43550 Ulldecona

 
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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2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

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: Josefa Sauch Prades
Adreça: C/Major, 99, 2; 43550 Ulldecona
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 62-A;36. 
ULLDECONA

S'aprova per unanimitat.
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Fets

Nínxol: 62-A; Ulldecona
Anterior titular: Josefa Prades Ferré
Nou Titular: Josefa Sauch Prades
Domicili: C/Major, 99, 2
Població: 43550 Ulldecona

 
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.
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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: Josefa Sauch Prades
Adreça: C/Major, 99, 2; 43550 Ulldecona
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 63-A;37. 
ULLDECONA

S'aprova per unanimitat.
 

Fets

Nínxol: 63-A; Ulldecona
Anterior titular: Josefa Prades Ferré
Nou Titular: Josefa Sauch Prades
Domicili: C/Major, 99, 2
Població: 43550 Ulldecona

 
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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2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

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: Josefa Sauch Prades
Adreça: C/Major, 99, 2; 43550 Ulldecona
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 432-A;38. 
ULLDECONA

S'aprova per unanimitat.
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Fets

Nínxol: 432-A; Ulldecona
Anterior titular: Adoración Centelles Gasulla
Nou Titular: Adoración Allepuz Centelles 
Domicili: C/Purissima, 29
Població: 43550 Ulldecona

 
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.
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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: Adoración Allepuz Centelles
Adreça: C/Purissima, 29; 43550 Ulldecona
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 740-B;39. 
ULLDECONA

S'aprova per unanimitat.
 

Fets

Nínxol: 740-B; Ulldecona
Anterior titular: Vicente Roig Domenech
Nou Titular: Vicente Roig Muñoz 
Domicili: C/Mossen Mulet, 2, 2-3
Població: 43550 Ulldecona

 
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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2.  

3.  

4.  
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6.  

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: Vicente Roig Muñoz 
Adreça: C/Mossen Mulet, 2, 2-3; 43550 Ulldecona
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 741-B;40. 
ULLDECONA

S'aprova per unanimitat.
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Fets

Nínxol: 741-B; Ulldecona
Anterior titular: Vicente Roig Domenech
Nou Titular: Vicente Roig Muñoz
Domicili: C/Mossen Mulet, 2, 2-3
Població: 43550 Ulldecona

 
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 2022-0000002 de l'òrgan de l'ens Ajuntament d'Ulldecona signada per: Rosa Maria Barceló Serrano - DNI *** (SIG), Núria

Ventura Brusca - DNI *** (SIG) en data: 08/03/2022, 09/03/2022



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: Vicente Roig Muñoz
Adreça: C/Mossen Mulet, 2, 2-3; 43550 Ulldecona
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 533-A;41. 
ULLDECONA

S'aprova per unanimitat.
 

Fets

Nínxol: 533-A; Ulldecona
 
Titular: Maria Fuste Roca
Sol·licitant: Maria Carmen Grijalba Fuste
Domicili: C/Ripollés, 4
Població: 17945 Palau-Saverdera
 
Vista la sol·licitud de renúncia a la 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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1.  

2.  

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. Guals. Alta

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUAL 806. C/ ARIBAU, 12 - 4 ML42. 

S'aprova per unanimitat.
 

Fets

Sol·licitant: Maria Cinta Torrent Sauch
Emplaçament: c/Aribau, 12
Metres lineals: 4
Número de placa: 806
 
Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per a un gual a
l'emplaçament c/Aribau, 12.
 
Vist l'informe de la policia local, el qual obra en l'expedient.
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Fonaments de dret

 
Vist el que preveu l'Ordenança municipal reguladora dels guals per entrada i sortida de vehicles
al terme municipal d'Ulldecona.
 
Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de
l'alcaldessa de data 17 de juny de 2019.

En conseqüència, :S'ACORDA

Atorgar a Maria Cinta Torrent Sauch la llicència dalt referenciada. Advertir a la persona
usuària que en lloc de pintar la vorera haurà de pintar a l’asfalt, tenint en compte els
criteris de senyalització que preveu l'art. 16 de l'ordenança municipal reguladora dels
guals per entrada i sortida de vehicles al terme municipal d'Ulldecona.
 
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.
 
La llicència de gual comporta automàticament la llicència d'obres en els casos en què
sigui necessària l'adequació o senyalització del gual corresponent, d'acord amb les
oportunes indicacions tècniques referents als elements urbans a emprar.

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.

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUAL 807. C/MAESTRAT, 16 - 3 ML43. 

S'aprova per unanimitat.
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Fets

Sol·licitant: Jovita Vilalta Callarisa
Emplaçament: c/Maestrat, 16
Metres lineals: 3
Número de placa: 807
 
Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per a un gual a
l'emplaçament c/Maestrat, 16.
 
Vist l'informe de la policia local, el qual obra en l'expedient.

Fonaments de dret

Vist el que preveu l'Ordenança municipal reguladora dels guals per entrada i sortida de vehicles
al terme municipal d'Ulldecona.
 
Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de
l'alcaldessa de data 17 de juny de 2019.

En conseqüència, :S'ACORDA

Atorgar a Jovita Vilalta Callarisa la llicència dalt referenciada. Advertir a la persona
usuària que en lloc de pintar la vorera haurà de pintar a l’asfalt, tenint en compte els
criteris de senyalització que preveu l'art. 16 de l'ordenança municipal reguladora dels
guals per entrada i sortida de vehicles al terme municipal d'Ulldecona.
 
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.
 
La llicència de gual comporta automàticament la llicència d'obres en els casos en què
sigui necessària l'adequació o senyalització del gual corresponent, d'acord amb les
oportunes indicacions tècniques referents als elements urbans a emprar.
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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. Canvi de nom

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUALS. CANVI DE NOM GUAL 256 - C44. 
/MURADA DE DALT, 55

S'aprova per unanimitat.
 

Fets

Sol·licitant: M. Carmen Marcoval Vericat
Titular anterior: Jose Marcoval Querol
Emplaçament: C/Murada de Dalt, 55
Número placa: 256
 
En data 1 de febrer de 2022, amb registre general d'entrada número 435, s'ha sol·licitat canvi
de titularitat de la llicència de gual amb número 256, corresponent al C/Murada de Dalt, 55, per
tal que la Sra. M. Carmen Marcoval Vericat figuri com a nova titular.

Fonaments de dret

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 el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser la nova titular de la llicència
la Sra. M. Carmen Marcoval Vericat.
 
Informar  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. M. Carmen Marcoval Vericat, com a nova titular.
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1.  

2.  

3.  

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.

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUALS. CANVI DE NOM GUAL 69 - C45. 
/SANT JAUME, 5

S'aprova per unanimitat.
 

Fets

Sol·licitant: Josefa Sauch Prades
Titular anterior: Josefa Prades Ferré
Emplaçament: C/Sant Jaume, 5
Número placa: 69

 
En data 20 de gener de 2022, amb registre general d'entrada número 224, s'ha sol·licitat canvi
de titularitat de la llicència de gual amb número 69, corresponent al c/Sant Jaume, 5, per tal
que la Sra. Josefa Sauch Prades figuri com a nova titular.

Fonaments de dret

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 el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser la nova titular de la llicència
la Sra. Josefa Sauch Prades.
 
Informar 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. Josefa Sauch Prades, com a nova titular.
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1.  

2.  

3.  

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.

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUALS. CANVI DE NOM GUAL 464 - C46. 
/CLAVÉ, 19

S'aprova per unanimitat.
 

Fets

Sol·licitant: M. Carmen Marcoval Vericat
Titular anterior: Jose Marcoval Querol
Emplaçament: C/Clavé, 19
Número placa: 464
 

En data 1 de febrer de 2022, amb registre general d'entrada número 436, s'ha sol·licitat canvi
de titularitat de la llicència de gual amb número 464, corresponent al C/Clavé, 19, per tal que la
Sra. M. Carmen Marcoval Vericat figuri com a nova titular.

Fonaments de dret

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 el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser la nova titular de la llicència
la Sra. M. Carmen Marcoval Vericat.
 
Informar  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. M. Carmen Marcoval Vericat, com a nova titular.

Règim de recursos:
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Alcaldessa Presidenta

Núria Ventura Brusca

Secretària accidental

Rosa M. Barceló Serrano

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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