EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 10/2016, DE DATA 8 DE
MARÇ
1. Hisenda
1.1.Modificació dades facturació
Revocar l’acord de la Junta de Govern Local de data 16 de gener de 2016, amb caràcter
parcial i pel que fa referència a la liquidació número 2015-12295 a nom del Butlletí
Oficial de la Província, de data 13 de gener de 2016, amb l’import de 650,85 €, registre
general d’entrada número 168 de data 14 de gener.
1.2. Despeses pàrquing
Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 1,75 €,en concepte
de despeses originades per l'estacionament de vehicle al pàrquing,i ordenar el
pagament.
1.3. Despeses locomoció
Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 41,39 €, en
concepte de despeses per assistir a una jornada tècnica i informativa a la seu dels
Mossos d'Esquadra a Tarragona, i ordenar el pagament.
1.4. Baixa i nova liquidació rebut taxa escombraries, any 2015, immoble c. La Gaia, 1
Anul·lar el rebut de la Taxa d'escombraries, any 2015, per un import principal de 144,79
€, clau de cobrament 43-135-560-2015-01-0001002-40, relatiu a l'adreça tributària del
carrer La Gaia, 1, i emetre un altre rebut, pel mateix concepte i import a nom del titular
correcte.
2. Béns
2.1. Ocupació via pública mes de febrer 2016
Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes de febrer de
2016, i que ascendeix a l'import total de 168,50 €.
2.2. Cessió d'espai al Club Patí Roquetes
Cedir, al Club Patí Roquetes, l'ús del pavelló municipal amb motiu del muntatge de discs
de música a diverses patinadores del Club amb un coreògraf de Barcelona, el proper dia
13 de març de les 13 a les 16 hores.
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2.3. Llicència de gual permanent al carrer Lluís Companys, 9
Concedir, a la llicència de gual permanent núm. 253, al carrer Lluís Companys, 9.
3. Convenis
3.1. Conveni cooperació educativa amb la UOC
Aprovar l'Annex presentat per la UOC, per tal que un estudiant desenvolupi les
activitats de pràctiques de l'assignatura Pràcticum III, al Centre Obert "Xirinxina".
4. Llicències d'activitat
4.1. Concessió llicència ambiental a la mercantil MKT OIL per l’exercici de l’activitat
de Estació de Servei ubicada a Polígon Industrial La Ravaleta parcel.la1
Concedir llicència ambiental a la mercantil MKT OIL per l’exercici de l’activitat de Estacio
de Servei ubicada a Polígon Industrial La Ravaleta parcel.la1 d’aquesta població,
sotmesa a l’annex II.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control de les
activitats.
4.2. Concessió llicència activitat de Taller de Serralleria Industrial a la Ctra. Mas de
Barberans, 32
Donar-se per assabentada de l’inici de l’activitat de Taller de Serralleria Industrial a la
Ctra. Mas de Barberans, 32, amb referència cadastral 861150BF8281S0001QG nau 1
d’aquest municipi.
5. Urbanisme
5.1. Es dóna compte de l'escrit presentat per l'Ajuntament de Santa Bàrbara, en el que
comunica que ha aprovat inicialment la proposta de modificació puntual del Pla Parcial
Barranc de Lledó, amb la finalitat d'ajustar la regulació volumètrica de la parcel·la 1 del
polígon industrial, per tal de donar resposta a les noves necessitats tecnològiques i
requeriments de seguretat alimentària d'emmagatzematge, redactat per l'enginyer
industrial Jordi Matute Crespo, efectuada pel Ple de la Corporació, en sessió de data
25/02/2016, i ho comuniquen a efectes del que estableix l'article 85.7 de la Llei 2/2002,
de 14 de març, d'urbanisme.
6. Llicències urbanístiques
6.1. Concessió llicència urbanística expte. 12/2016
Donar-se per assabentada de les obres consistents en cobrir 8 m2 en xapes de ferro
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subjectat per tub galvanitzat, recollida pluvials, essent el domicili de l'obra c. Sant
Carlos, 1, amb un pressupost de 890,00 € (Exp. 12/2016), salvant el dret de propietat i
sense perjudici a tercers, amb un import total de 50,00 € .
6.2. Concessió llicència urbanística expte. 14/2016
Donar-se per assabentada de les obres consistents en arranjament de façana, essent el
domicili de l'obra Unió, 26, amb un pressupost de 3.160,00 € (Exp. 14/2016), salvant el
dret de propietat i sense perjudici a tercers, azmb un import total de 113,13 € .
7. Contractació
7.1. Aprovar el pressupost presentat per Oficomplet 75 SL.
Aprovar el pressupost per import de 295,26 € (21% IVA inclòs), per a l'adquisició d'un
moble fitxer, amb referència F-1304A-GR75.
8. Otros
8.1. Poderes para pleitos
El RD 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos
de las demarcaciones hidrogeográfiques del Cantábrico Occidental, Guadalquivir,
Ceuta, Melilla, Segura y ]úcar, y de la parte española de las demarcaciones
hidrogeográfiques del Cantábrico oriental, Miño - Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, fue
publicado en el BOE número 16, de 19 de enero de 2016, el cual prevé una serie de
actuaciones que afectan al caudal del río Ebro y en el territorio por donde transcurre
este.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
El artículo 63.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Ley de Bases de Régimen
Local, 54.3 y 4 del RD Legislativo 781 /1986, de 18 de abril, en relación con el artículo
551.3 LOP] y de acuerdo con las competencias que el artículo 21 .1 .k y s) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, atribuye al Alcalde y por su delegación en la junta de Gobierno
Local.
Con todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que
legalmente la componen, acuerda:
PRIMERO. Impugnar el RD 1 /2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de
los Planes Hidrológicos de las demaracacions hidrogeográfiques del Cantábrico
Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y ]úcar, y de la parte española de las
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demarcacions hidrogeográfiques del Cantábrico Oriental, Miño - Sil, Duero, Tajo,
Guadiana y Ebro, sólo respecto del Plan Hidrológico de la parte española de la
demarcación hidrogeográfica del Ebro.
SEGUNDO. Apoderarse al efecto a los Letrados Francisco Espinal Trias, Alexandre
Peñalver Cabré y Agustin Sanchez Bacardit, y la Procuradora de Madrid, la Sra. Maria
Esther Centoira Parrondo y la Procuradora de Barcelona, la Sra. Núria Suñé
Peremiquel.
TERCERO. Autorizar al Alcalde del Ayuntamiento a la firma de todos aquellos
documentos que sean necesarios para dar cumplimiento a los acuerdos anteriores.
9. Qualitat de Vida
9.1. És dóna compte de l'escrit del Consell Comarcal del Baix Ebre, en el que
comuniquen que com van explicar en el Consell d'Alcaldes, el dia 12 de febrer, la Llei
39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de la Autonomia Personal i Atenció a les
persones en situació de dependència, estableix en la seva disposició final primera que
l'efectivitat del dret a les prestacions de dependència incloses a la present Llei
s'exercitarà progressivament de manera gradual i d'acord amb el següent calendari :
Accedint a partir del dia 1 de juliol de 2015 les persones valorades amb el Grau 1.
Un dels serveis que regula la Llei 39/2006, és el servei d'ajuda a domicili. Les intensitats
del SAD en funció del grau de dependència són les següents, dintre de les quals
l'Administració Local port optar:
Servei Únic

Compatibilitat

Grau III

46-70 h/mes

0-25 h/mes

Grau II

21-45 h/mes

0-15 h/mes

Grau I

0-20 h/mes

Com saben, el Contracte programa signat entre el Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat de Catalunya, aporta al Consell Comarcal del Baix Ebre el
66% del cost del servei d'ajuda a domicili, finançant-se la resta mitjançant el
copagament dels usuaris i, per les aportacions municipals en funció de les hores de
servei anuals prestades.
El número de persones valorades amb el Grau I a aquest municipi que consten als
registres del Consell Comarcal és de 67, i per tant, els costos del servei d'ajuda a domicili
es poden veure incrementats en la mesura que se'ls remeti pel Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies els expedients per confeccionar el PIA i els usuaris optin per
aquest servei d'entre els que poden escollir.
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Les mesures a adoptar de manera immediata per mantenir la viabilitat del servei d'ajuda
a domicili són:
- Assessorament pels treballadors/es socials als usuaris per indicar quan és adient el
servei d'ajuda a domicili.
- Limitar les hores de servei d'ajuda a domicili d'acord amb les següents intensitats (ja
s'aplica per acord del Consell d'Alcaldes de febrer de 2014 pels graus II i III):

Servei Únic

Compatibilitat

Grau III

46 h/mes

Màxim 15 h/mes

Grau II

21 h/mes

Màxim 9 h/mes

Grau I

Màxim 9 h/mes

- Control mensual de les hores de servei d'ajuda a domicili per municipis
Mitjançant aquest escrit comuniquen aquesta situació de la qual estant a l'expectativa
de la seva evolució, tenint en consideració que si les hores de servei d'ajuda a domicili
augmenten de forma considerable s'haurà d'aplicar altres mesures addicionals que ja
exposaran.
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