EXTRACTA ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 20/2016, DE 17 DE
MAIG
1.- Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors
Per tenir tots els membres de la Junta de Govern Local una còpia dels esborranys de les
actes que tot seguit es detallen:
- Número 47/2015, de data 30 de desembre de 2015
- Número 1/2016, de data 5 de gener de 2016
- Número 2/2016, de data 14 de gener de 2016
- Número 3/2016, de data 19 de gener de 2016
- Número 4/2016, de data 26 de gener de 2016
- Nümero 5/2016, de data 2 de febrer de 2016
- Número 6/2016, de dta 9 de febrer de 2016
- Número 7/2016, de data 16 de febrer de 2016
- Número 8/2016, de data 23 de febrer de 2016
- Número 9/2016, de data 1 de març de 2016
- Número 10/2016, de data 8 de març de 2016
- Número 11/2016, de data 15 de març de 2016
- Número 12/2016, de data 22 de març de 2016
- Número 13/2016, de data 29 de març de 2016
- Número 14/2016, de dta 5 d'abril de 2016
- Número 15/2016, de data 12 d'abril de 2016
- Número 16/2016, de data 19 d'abril de 2016
- Número 17/2016, de data 25 d'abril de 2016
- Número 18/2016, de data 3 de maig de 2016
- Número 19/2016, de data 10 de maig de 2016
s’omet la seva lectura i s’aproven per unanimitat dels membres que legalment la
componen.
2. Hisenda
2.1. Aprovar la liquidació que ha de satisfer l'empresa
(electricitat)

Iberdrola Clientes SAU

Aprovar la liquidació corresponent al mes d'abril de 2016 de la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer l'empresa
Iberdrola Clientes SAU per import de 110,50 euros.
2.2. Aprovar la liquidació que ha de satisfer l'empresa
(gas)

Iberdrola Clientes SAU
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Aprovar la liquidació corresponent al mes d'abril de 2016 de la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer l'empresa
Iberdrola Comercializacion de Último Recurso SA per import de 0,44 euros.
2.3. Aprovar compte justificatiu correus
Aprovar el compte justificatiu, per import de 388,84 €.
2.4. Aprovar la liquidació que ha de satisfer l'empresa VIESGO ENERGIA SL
(electricitat)
Aprovar la liquidació corresponent al 1t trimestre de 2016 de la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer l'empresa
VIESGO ENERGIA SL pel concepte d'electricitat i per import de 77,52 euros.
2.5. Aprovar la liquidació que ha de satisfer l'empresa VIESGO ENERGIA SL (gas)
Aprovar la liquidació corresponent al 1r trimestre de 2016 de la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer l'empresa
VIESGO ENERGIA SL pel concepte de gas i per import de 1,44 euros.
2.6. Aprovar relació de factures número 6/2016
Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de 83.826,98 €,
corresponents a factures incloses en la relació número 6/2016. Reconèixer les
obligacions per import de 92.599,84 €, i ordenar el pagament.
3. Obres Públiques i Serveis
3.1. Aprovar la devolució d'aval a Jardineria Integral Jardí Natura, S.L.
Concedir a la mercantil Jardineria Integral Jardí Natura, S.L., la devolució de l'aval per
import de 12.902,34 €, dipositat per garantir la correcta execució de l'obra "Urbanització
de carrers de la Raval Nova".
4. Llicències urbanístiques
4.1. Concedir pròrroga de la llicència 34/2015
Concedir la pròrroga de la llicència 34/2015, per acabar les obres d'arranjament de
façana i porta al carrer Sagrat Cor, 50, a l'empara de la llicència urbanística 34/2015 fins
al 6 de novembre de 2016.
4.2. Concessió llicència urbanística exp. 39/2016
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Donar-se per assabentada de les obres consistents en reforma del ràfec de l'edifici per
millorar desaigües de pluvials, essent el domicili de l'obra Av. Diputació, 22, amb un
pressupost de 3.320,00 € (Exp. 39/2016).
4.3. Concessió llicència municipal de parcel·lació urbanística
Concedir a Petra Garcia Salinas la llicència municipal de parcel·lació urbanística, salvat el
dret de propietat i sens perjudici de tercer, de la finca situada a la partida Mirambó de
referència cadastral 6424501BF826250001TR, d’acord amb el projecte de parcel·lació
presentat i informe del tècnic municipal.
4.4. Aprovar devolució de fiança exp. 1/2016
Concedir la devolució de la fiança dipositada, per import de 150,00€ en concepte de
gestió de runes de la llicència urbanística núm. 1/2016.
4.5. Aprovar devolució de fiança exp. 130/2013
Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00€ en concepte de
gestió de runes, d'acord amb la llicència urbanística número 130/2013.
4.6. Aprovar devolució de fiança exp. 115/2014
Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00€ en concepte de
gestió de runes, i la fiança dipositada en concepte de garantir la reposició dels serveis
urbans per import de 490€, d'acord amb la llicència urbanística número 115/2014.
4.7. Concessió llicència urbanística exp. 135/2015
Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en ampliació naus
explotació ramadera porcina amb estudi d'impacte i integració paisatgística consistents
en l'ampliació de 2 naus pecuaries existents i l'ampliació del edifici del serveis/oficines
a la finca situada al polígon 23 parcel.la 10 partida Forcallet amb un pressupost de
382.883,54 € € (Exp. 135/2015).
5.1. Llicència activitat de explotació d'engreix d'oví
Donar-se per assabentada de l’inici de l’activitat de explotació d'engreix d'oví a la
partida Colomar-Raco d'Omedo polígon 47 parcel·la 33 i polígon 48 parcel·les 95 i 100
d’aquest municipi.
5.2. Concessió d’una llicència d'ús provisional
Concedir la llicència d'ús provisional per a la realització de activitat equina al polígon 55
parcel·la 42 partida Horta d'aquest municipi, en aquest sentit, l'article 70.2 del Decret
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64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre l protecció de la legalitat
urbanística , estableix que "els usos provisionals han de cessar i les obres provisionals
s'han de desmuntar o enderrocar, sense dret a indemnització, quan ho acordi
l'administració municipal, amb audiència de les persones interessades,.
6. Béns
6.1. Autorització a la secció local d'ERC
Concedir a la secció local d'ERC, autorització per utilitzar l'espai de l'Hort de Cruells,
així com la sala d'actes del mateix Casal, per tal que les Joventuts d'Esquerra
Republicana puguin dur a terme el dia 18 de juny, un conjunt d'activitats emmarcades en
la celebració del concurs de grups musicals "A Xalar", així com el material següent:
6.2. Autorització a la secció de ciclisme de la ceGUB
Autoritzar, a la secció de ciclisme de la ceGUB, la utilització dels vestidors de la zona
esportiva als participants de la ruta cicloturista per les Terres de l'Ebre, amb pujada a
Caro, el proper dia 24 de maig de 2016; havent d'informar prèviament de les hores que
s'utilitzarà el servei.
6.3. Autorització a la Penya Barcelonista Mont-Caro
Autoritzar, a la Penya Barcelonista Mont-Caro a utilitzar els espais de l'Hort de Cruells el
dia 22 de maig de 2016 per posar una pantalla gegant amb motiu de la Final de la Copa
del Rei.
7. Serveis
7.1. Aprovar la memòria valorada per l'execució dels treballs consistents en tapar
els sots dels camins municipals
Aprovar la memòria valorada per l'execució dels treballs consistents en tapar els sots
que presenten els camins municipals, redactada per l'arquitecte tècnic municipal, amb
un pressupost d'execució material de 24.905,84 euros, IVA inclòs, i amb el
desglossament següent: 20.583,34 euros, de pressupost net, i 4.322,50 euros, en
concepte d’IVA, al tipus del 21%.
8. Contractació
8.1. Aprovar pressupost adquisició vehicle per a la brigada municipal
Aprovar el pressupost per import de 4.800,00 euros, per a l'adquisició del vehicle marca
ISUZU, model NPR 77, amb caixa oberta i cabina de 7 places, matrícula 7191 BXD,
destinat a la brigada municipal.
4/5

5/5

