EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 13/2017, DE 4 D'ABRIL
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior núm. 12/2017, de data 28 de març
de 2017
2. Hisenda
2.1. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
9.721,76 €, corresponents a factures incloses en la relació núm. 7/2017.
2.2. La Secretaria General de Finançament Autonòmica i Local, comunica la distribució
de les quotes nacionals de l'impost sobre activitats econòmiques, segon procés de 2016,
període 1-06-2016 a 30-11-2016.
3. Obres Públiques i Serveis
3.1. Donar-se per assabentat de les obres consistents en "Execució de rasa i estesa de
120 m. de canonada d'aigua de PE Ø63", essent l'emplaçament de l'obra Pda.
Garroferets, pol.27, parc.234, amb una valoració de 1.800,00 € (exp. 6/17-S).
4. Béns
4.1. Autoritzar la cessió del material que es detalla a continuació, així com autorització
per utilitzar el passadís del primer pis del Centre Cívic per realitzar un Torneig de
Miniatures històriques de jocs de rol els dies 8 i 9 d'abril de 2017, a l'associació Gremi
Lúdic Despertaferro.
4.2. Autoritzar la cessió del material (2 contenidors d'escombraries grans i 6 de petits)
al Club Aeromodelisme RC de l'Ebre amb motiu de la celebració del X Concentració
Europea de Grans Velers que tindrà lloc del 14 al 22 d'abril de 2017.
4.3. Autoritzar la cessió d'ús de 200 cadires a la Penya Barcelonista Mont-Caro amb
motiu del partit de la Copa del Rei el dia 27/05/2017.
4.4. Autoritzar la cessió del material ( 5 taules, 40 cadires i 10 cavallets) al Club Patí
Roquetes per realitzar el Campus de patinatge artístic de Setmana Santa els dies 10, 11
i 12 d'abril de 2017.
4.5. Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes de març de
2017, i que ascendeix a l'import total de 182,50€.
5. Qualitat de Vida
5.1. Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
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5.2. El Consell Comarcal del Baix Ebre, comunica els serveis d'ajuda a domicili .
6. Llicències urbanístiques
6.1. Concedir a la Comunitat de Propietaris carrer Churruca, 1 la devolució de la fiança
dipositada per import de 150,00€ en concepte de gestió de runes, d'acord amb la
llicència urbanística número 11/2017 consistent en consistent en reparació i pintat
coronament del terrat al carrer Churruca, 1
6.2. Donar-se per assabentat de les obres consistents en arranjament aseo-cuina,
essent el domicili de l'obra Escorial, 2 5c, amb un pressupost de 2.055,80 € (Exp.
44/2016), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
6.3. Donar-se per assabentat de les obres consistents en arranjament manises de
terrassa i fer muro de terrassa, essent el domicili de l'obra Espigol, 113 Urb. Pilans, amb
un pressupost de 2.843,50 € (Exp. 50/2016).
7. Altres
7.1. Escrit de la Volta Ciclista a Catalunya en el que comuniquen que un cop finalitzada la
97a edició de la Volta Ciclista a Catalunya, volen agrair la col·laboració rebuda per part
d'aquest Ajuntament així com el recolzament del públic que va animar el pas dels
ciclistes.
Gràcies al suport de les més de cent poblacions catalanes per on ha transcorregut la 97a
"Volta" han pogut sumar una nova edició, i poder així, seguir portant el nom de
Catalunya arreu del món, amb l'honor de ser la tercera cursa per etapes més antiga del
calendari mundial de ciclisme.
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