EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 15/2016, DE DATA
12 D'ABRIL
1. Hisenda
1.1. Pagament a justificar per la xerrada a la biblioteca el dia 18/03/2016
Aprovar el compte justificatiu, per import de 103,74€, en concepte de xerrada a la
biblioteca el dia 18/03/2016.
1.2. Pagament quotes conservació a l'Entitat Urbanística Col·laboradora de
Conservació del Pla Parcial Els Pilans
Ordenar el pagament no pressupostari mitjançant transferència a l'Entitat Urbanística
Col·laboradora de Conservació del Pla Parcial Els Pilans de l'import de 1.083,53 €.
1.3. Despeses parquing agent de la policia local
Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 2,85 €, en concepte
de despeses originades per l'estacionament de vehicle al pàrquing, i ordenar el
pagament.

2. Llicències urbanístiques
2.1. Concessió llicència d'obres expte. 28/2016
Donar-se per assabentada de les obres consistents en reparació de la façana per
humitats, essent el domicili de l'obra Av. Port de Caro, 27, amb un pressupost de
1.670,00 € (Exp. 28/2016), amb un import total de 59,79 €.
2.2. Concessió llicència d'obres expte. 26/2016
Donar-se per assabentada de les obres que pretén realitzar el senyor Pedro Garcia
Fernàndez , consistents en enderrocar edifici existent, essent el domicili de l'obra c.
Ulldecona, 18, amb un pressupost de 4.466,68 € (Exp. 26/2016), i per import de 221,55
€.
2.3. Concessió pròrroga de la llicència d'obres expte. 22/2015
Concedir pròrroga de la llicència d’obres Exp. 22/2015, per acabar les obres d'habitatge
unifamiliar al carrer Sant Roc, 6 d'aquesta població, salvant el dret de propietat i sens
perjudici a tercers. El termini de la pròrroga finalitza el 22 d'octubre de 2017.
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3. Obres Públiques i Serveis
3.1. Concessió llicència urbanística expte. 9/16-S
Donar-se per assabentada de les obres que pretén realitzar GAS NATURAL
DISTRIBUCION SDG, S.A., consistents en "Obertura de rasa en vorera i calçada de 2*0,4
m. per connexió d'1 ramal per subministrament a nous abonats", essent l'emplaçament
de l'obra C/ Sant Ruf, 17, amb un pressupost de 124,62 € (exp. 9/16-S), per import total
de 40,29 €.
4. Béns
4.1. Cessió de material a l'Associació Segona Volta pel proper dia 22/04/2016
Cedir a l'Associació La Segona Volta el material sol·licitat, canó projector, amb motiu de
la xerrada a realitzar a un grup de joves universitaris del programa Garantia Juvenil del
Consell Comarcal del Baix Ebre en la visita a l'associació La Segona Volta el proper
divendres 22 d'abril a les 10 hores.
4.2. Ocupació de la via pública més de març de 2016
Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes de març de
2016, i que ascendeix a l'import total de 201,12 €.
4.3. Renovació col·locar taules i cadires 2016 al Restaurant Joan Amaré S.L.
Renovar la llicència concedida per l'autorització per situar 4 taules, a la vorera davant de
l'establiment "Restaurant Joan Amaré, SL". L’autorització es renova per tot l'any 2016,
amb les mateixes condicions inicials, salvant el dret de propietat i sense perjudici a
tercers.
4.4. Autorització trasllat de despulles nínxol número 53 de la sèrie 1a
Autoritzar, el trasllat de despulles al nínxol número 53 de la sèrie 1a del cementiri
municipal.
4.5. Autorització col·locar taules i cadires 2016 al bar del Mercat
Renovar la llicència concedida per l'autorització per situar 2 taules i cadires tot l'any,
muntades sobre vorera davant de l'establiment "Bar del Mercat". L’autorització es
renova per tot l'any 2016, amb les mateixes condicions inicials, salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers.
4.6. Autoritzar el videoclip del nou disc a Quico el Célio, el Noi i el Mut de
Ferrereries el dia 14/04/2016, en ubicacions de Roquetes (Pont del Vicari, i Ermita
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de la Mare de Déu del Carme-Capella del Carme)
El senyor Jordi Pazos en representació de de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries,
comunica que el proper dijous, 14 d'abril, enregistren el viodeclip del nou disc, i havien
pensat poder fer l'enregistrament íntegrament en ubicacions a Roquetes, i per aquest
motiu sol·liciten permís per ocupar espai públic, en concret:
- Pont del Vicari
Ubicació: Avinguda Val de Safan.
Horari d'enregistrament: de 10 h. del matí a 15h.tarda.
En la mesura del possible demanen poder tallar el trànsit rodat a la zona. Si no es
pogués ser durant tot aquest període de temps, s'adaptarien a un horari concret decidit
per l'Ajuntament.
- Ermita de la Mare de Déu del Carme (Capella del Carme)
Ubicació: Camí de Sant Francesc de Roquetes.
Horari d'enregistrament: de 15:30 h.a les 16:30 h.de la tarda.
Volen demanar accés a l'interior de la capella per poder enregistrar una escena del
videoclip.
Cal aclarir que no s'enregistraria a l'interior de l'edifici. Només és necessari l'accés per
una escena on un actor obre la porta i surt a l'exterior de l'ermita.
5. Responsabilitat patrimonial
5.1. Desestimar la responsabilitat patrimonial
6. Qualitat de Vida
6.1. Concessió targeta aparcament individual
Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
6.2. Concessió targeta aparcament individual
Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
6.3. Aprovar l'Annex per a 2016 al conveni marc en matèria de Serveis Socials i
Benestar i altres programes relatius al Benestar Social – Servei d'Ajuda a Domicili
Aprovar l'Annex per a 2016 al conveni marc en matèria de Serveis Socials i Benestar i
altres programes relatius al Benestar Social – Servei d'Ajuda a Domicili. Autoritzar i
disposar la despesa per import de 15.870,69 € a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre.
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Quart.- Reconèixer l'obligació per import d'11.109,48 € corresponent al 70% de
l'aportació, i ordenar el pagament d'11.109,48 €.
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