EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 26/2016, DE 28 DE JUNY
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior de data 21 de juny de 2016

2. Hisenda
2.1. Donar compte de l'escrit de la Secretaria General de Coordinación
Autonòmica y Local, comunica la compensació de telefònica 1r trimestre 2016 i
liquidació de l'anterior

Concepte

Euros

Facturació 2015

774.769,59

1,9% participació

14.720,62

Entregat a compte

14.426,48

Liquidació 2015

294,14

Net entrega a compte 1r trimestre 2016

3.680,16

Entrega líquida 1r trimestre 2016

3.974,30

Pendent de reintegrament

0,00

2.2. Donar compte de l'escrit de la Secretaria General de Coordinación
Autonòmica y Local, comunica la distribució de quotes nacionals de l'impost sobre
activitats econòmiques, servei de telefonia mòbil

Total distribució quota nacional
Regularització
Total distribució neta

9.235,38
0,00
9.235,38

2.3. Aprovar la liquidació corresponent al mes de maig de 2016
l'empresa Iberdrola Clientes SAU

que presenta

Aprovar la liquidació corresponent al mes de maig 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 104,70 euros.
2.4. Aprovar la liquidació corresponent al mes de maig de 2016 que presenta
l'empresa Iberdrola Comercializacion de Último Recurso SA
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Aprovar la liquidació corresponent al mes de maig 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 0,52 euros.
2.5. Aprovar compte justificatiu
Aprovar el compte justificatiu, per import de 326,25 €, per atendre el pagament de les
despeses de correus.
2.6. Aprovar el compte justificatiu
Aprovar el compte justificatiu, per import de 244,79€, per atendre el pagament de les
despeses de la compra de material divers per a realitzar diferents activitats del Centre
obert Xirinxina.
2.7. Pagament no pressupostari 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 22.103,48 €.
2.8. Aprovar relació de factures núm. 9/2016
Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import d'11.406,03 €,
corresponents a factures incloses en la relació núm. 9/2016, reconèixer les obligacions
per import de 4.065,89 €, i ordenar el pagament.
2.9. Anul·lar registre de factura de
Anul·lar el registre de factura número 240/2016 i retornar la factura presentada pel
Centro Español de Derechos Reprográficos – CEDRO, CIF V78652203, número
1800000059, de data 16 de febrer de 2016, per import de 1.143,91 € i amb registre
d'entrada número 904, de 17 de febrer de 2016.
2.10. Aprovar padrons de taxes exercici 2016
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres que legalment la componen,
acorda:
Primer.- Aprovar els padrons que es relacionen a continuació:

Concepte

Període de cobrament en
voluntària

Import total
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941 - Taxa guarderia rural

29/04/2016 - 30/06/2016

60.337,98 €

560 - Taxa escombraries

30/06/2016 - 31/08/2016

571.695,41 €

733 - Taxa guals

30/06/2016 - 31/08/2016

62.477,92 €

840 - Taxa conservació nínxols

30/06/2016 - 31/08/2016

26.092,75 €

550 - Taxa clavegueram

30/06/2016 - 31/08/2016

65.890,00 €

3. Llicències d'activitat
3.1. Sol·licitud del Montepio de Conductors Sant Cristòfol de Tortosa i Comarques,
per dur a terme una festa amb actuació musical
Autoritzar al Montepio de Conductors Sant Cristòfol de Tortosa i Comarques, dur a
terme la festa amb actuació musical, a les seves instal·lacions de la carretera del
Reguers, a partir de les 0:00 hores del dia 16 de juliol, amb un aforament màxim de
3.000 persones.
3.2. Sol·licitud del bar Folk, per dur a terme una sessió musical
Donar-se per assabentada que el bar Folk, durà a terme, en el seu establiment del carrer
Major, 53 Bar Folk, dedicat a l'activitat de bar, l'actuació musical amb DJ, el dia 7 de
juliol a partir dels 23,00 hores fins les 4,00 del dia 8 de juliol de 2016.
3.3. Sol·licitud del Restaurant Joan Amare Sl, per fer un vermut esmorzar musical
Donar-se per assabentada que el Restaurant Joan Amare SL durà a terme, en el seu
establiment dedicat a Restaurant -bar de l'Av. Port de Caro, 2, pel carrer Balmes, al
passeig del canal esquerre un vermut esmorzar musical el proper diumenge 10 de juliol
de 2016 des de les 9,30 hores fins les 12,00 hores dins del marc de la Festa Major de la
població.
3.4. Sol·licitud del Bar Mougly , per dur a terme una actuació musical
Donar-me per assabentat que es durà a terme, en el establiment dedicat a Bar Mougly
al carrer Masia, 2 enfront del seu establiment, una actuació musical el proper dissabte 9
de juliol des de les 24 hores fins les 4,30 hores del dia 10 de juliol dins del marc de la
Festa Major de la població
4. Llicències urbanístiques
4.1. Sol·licitud per realitzar obres al carrer Nules, 10 4r 2n
Donar-se per assabentada de les obres consistents en reforma interior de bany i cuina,
essent el domicili de l'obra carrer Nules, 10 4r 2n, amb un pressupost de 13.838,00 €
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(Exp. 52/2016), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
4.2. Sol·licitud per realitzar obres al carrer Boix, 7
Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en habitatge
unifamiliar aïllat, essent el domicili de l'obra carrer Boix núm 7 – Urb. Pilans, amb un
pressupost de 96.594,22 € (Exp. 46/2016).
4.3. Sol·licitud per realitzar obres al carrer La Parra, 14
Donar-se per assabentada de les obres, consistents en repicar planta baixa dins de la
casa per humitats, essent el domicili de l'obra carrer La Parra, 14, amb un pressupost de
600,00 € (Exp. 53/2016).
5. Béns
5.1. Sol·licitud per tallar el carrer Assutzena
Concedir autorització per tallar el carrer Assutzena, el dia 9 de juliol de 2016, amb motiu
de celebrar un sopar dins la setmana de festes Majors.
5.2. Sol·licitud d'Obre't'Ebre a poder utilitzar la sala de formació del Casal de Joves
Autoritzar a Obre't'Ebre a poder utilitzar la sala de formació del Casal de Joves i un canó
projector per fer una reunió el dia 30 de juny de les 17 a les 20 hores.
5.3. Sol·licitud de canvi de placa de gual amb llicència núm. 115
Concedir, el canvi de placa de gual amb llicència núm. 115 ubicada al C. Tirso de Molina,
2.
5.4. Sol·licitud de renovació cessió drets funeraris nínxol núm. 227 sèrie 1a
Concedir, la renovació per un any més de la cessió dels drets funeraris del nínxol 227
sèrie 1a concedida en cessió temporal d'acord Junta de Govern Local de data 11 de juny
de 2013.
5.5. Sol·licitud d'alta gual permanent
Deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 7 de
juny de 2016, atès que es va concedir la baixa del gual permanent número 589, a partir
del segon semestre de l'any 2016, ubicat al C. Ulldecona, 3 baixos.
5.6. Sol·licitud del Restaurant Joan Amaré, SL, per ocupar la via pública
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Autoritzar al Restaurant Joan Amaré, SL, ocupar la via pública amb 10 taules més i les
corresponents cadires durant la setmana, i 30 els caps de setmana de festes majors,
salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
5.7. Sol·licitud del Bar Sport, per col·locar unes 20 taules durant les Festes Majors
Concedir al Bar Sport, permís per col·locar unes 20 taules durant les Festes Majors, al
carrer Major núm. 10, salvant el dret de propietat i sens perjudici a tercers.
5.8. Sol·licitud del Bar Mougly, per col·locar unes 10 taules durant les Festes Majors
Autoritzar al Bar Mougly, ocupar la via pública amb 10 taules més i les seves
corresponents cadires durant els dies de festes majors, salvant el dret de propietat i
sense perjudici a tercers.
5.9. Sol·licitud del Bar El Barrilet, per ocupar la via pública amb un "tirador" durant
les Festes Majors
Denegar al Bar El Barrilet, ocupar la via pública amb un "tirador" els dies de Festa Major,
donat l'espai que ocupa l'ampliació de la terrassa sol·licitada i de l'espai que es disposa
en aquell indret. Altrament no és un element que sigui susceptible d'encabir a la via
pública mentre duri l'activitat del bar.
5.10. Sol·licitud de l'AQUA Roquetes de material per a festes majors
Autoritzar a AquaRoquetes la cessió d'un escenari de 7x3,5m per a l'activitat de classes
especials de zumba dins de la programació de Festes Majors el dia 5 de juliol al Pg.
Manel Cid.
5.11. Sol·licitud de la Capella del Carme, de material
Concedir, a la Comissió de la Capella del Carme el material següent:
- 300 cadires de plàstic (són les cadires que té disponibles l'Ajuntament),
- 100 cavallets,
- 50 portes,
- 6 peces escenari,
- connectar llum 14 de juliol, (potència necessària),
- 1 extintor,
- 8 tanques grogues,
- 10 tanques metàl·liques
- anar a Tortosa a buscar la paella i tornar-la (ho farà la brigada municipal)
En quant als congeladors i neveres no estan disponibles.
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5.12. Sol·licitud de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes de material
per al dia 7 de juliol per a festes majors
Concedir, a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes, el material següent:
- 60 portes,
- 120 cavallets,
- 4 contenidors d'escombraries,
- 8 tanques grogues
5.13. Sol·licitud de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes de material
per al dia 9 de juliol per a festes majors
Concedir, a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes, el material següent:
- 20 portes,
- 40 cavallets,
- 4 contenidors d'escombraries,
- il·luminació del pati dels til·lers
5.14. Sol·licitud de l' encarregat del Casal Municipal Hort de Cruells, de material per
a festes majors
Concedir, al senyor Pascual Pitarch Escrivà, encarregat del Casal Municipal Hort de
Cruells, el material següent:
- 50 cadires,
- 16 cavallets,
- 8 portes
5.15. Sol·licitud de La Joca Clup Alpí de material
Concedir a la Joca Club Alpí, la cessió de matalassos de gimnàstica per a la realització de
l'activat de l'Open Bloc de Festes Majors, el 2 de juliol de 2016.
6. Contractació
6.1. Aprovar pressupost
Aprovar el pressupost per import d'11.373,96 € (21% IVA inclòs), per a la realització dels
treballs consistents en la ressembra del camp de futbol de gespa natural.
6.2. Aprovar pressupost

6/7

Aprovar el pressupost per import de 4.222,90 € (21% IVA inclòs), per a l'adquisició de
prestatgeries per a l'arxiu de l'Ajuntament.
6.3. Rectificació errada acord de la Junta de Govern Local de data 19 d'abril de 2016
Rectificar el punt segon de l'acord de la Junta de Govern Local del dia 19 d'abril de 2016:
On diu:
"amb càrrec a l'aplicació pressupostària corresponent del pressupost municipal de l'any
2016 a favor de Setmanari l'Ebre."
Ha de dir:
"amb càrrec a l'aplicació pressupostària corresponent del pressupost municipal de l'any
2016 a favor d'Imagina Radio."
6.4. Aprovar pressupost
Aprovar el pressupost per import de 18.150,00 € (21% IVA inclòs), per honoraris
professionals i despeses d'assessorament jurídic en la fase d'instrucció del procediment
de Diligències Prèvies 452/2014 que es tramita en el Jutjat d'Instrucció núm. 5 de
Tortosa.
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