EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 19/2016, DE DATA 10
DE MAIG
1. Hisenda
1.1. Denegar abonament de despeses
Denegar l'abonament de les despeses sol·licitades (material de dotació, una defensa
extensible i uns guants), atès que el material sol·licitat no consta en la Prefectura com a
dotació individualitzada i personal per a cada agent, i que els danys soferts s'han
reclamat judicialment.
1.2. Anul·lar rebuts taxa escombraries immoble c. Ulldecona, 14
Anul·lar els rebuts de la Taxa d'escombraries, anys 2014 i 2015, i emetre uns altres
rebuts, pel mateix concepte i import.
1.3. Aprovar la liquidació corresponent al 1r trimestre 2016 d'Endesa Distribución
Electrica SL per import de 10.020,31 €
Aprovar la liquidació corresponent al 1r trimestre 2016 de la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer l'empresa
Endesa Distribución Electrica SL per import de 10.020,31 euros.
1.4. Aprovar la liquidació corresponent al 1r trimestre 2016 d'Endesa Energia SAU
per import de 4.699,74 €
Aprovar la liquidació corresponent al 1r trimestre 2016 de la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer l'empresa
Endesa Energia SAU per import de 4.699,74 euros.
1.5. Aprovar la liquidació corresponent al 1r trimestre 2016 d'Endesa Energia SAU
per import de 102,88 €
Aprovar la liquidació corresponent al 1r trimestre 2016 de la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer l'empresa
Endesa Energia SAU per import de 102,88 euros.
1.6. Aprovar la liquidació corresponent al 1r trimestre 2016 d' Endesa Energia XXI
SLU per import de 1.822,46 €
Aprovar la liquidació corresponent al 1r trimestre 2016 de la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer l'empresa
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Endesa Energia XXI SLU per import de 1.822,46 euros.
1.7. Revocar acord de la Junta de Govern Local de data 15 de març de 2016,
Revocar l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 de març de 2016, amb caràcter
parcial i pel que fa referència a la factura número 16/606 de data 29 de febrer de 2016.
1.8. Aprovar la relació número 07/2016, de liquidacions de l'Impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Aprovar la relació número 07/2016, de liquidacions de l'Impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), que ascendeix a l'import total de
7.540,54€, amb un total de 10 liquidacions (des de la número 66/2016 fins la número
75/2016).
1.9. Aprovar despeses assistència taller pràctic de la Sra. Beatriz Navarro.
Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 90,35 €, en
concepte de part de les despeses per assistir al taller pràctic del projecte Esperanto
Cositalnetwork "La planificación, contratación y realización de auditorías en los Entes
Locales" a Madrid .
1.10. Donar compte de l'escrit del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, comunica la distribució de les quotes
provincials de l'impost sobre activitats econòmiques, segon procés de 2015, període 106-2015 a 30-11-2015.
Import Distribució

Euros

Total distribució quota provincial

2.100,55

Diferències compensades

0,00

Total distribució quota compensada

2.100,55

2. Llicències urbanístiques
2.1. Concessió llicència urbanística exp. núm. 25/2016
Donar-se per assabentada de les obres que pretén realitzar el senyor Joaquin Espuny
Estrada , consistents en canviar banyera per plat de dutxa, essent el domicili de l'obra
carrer Parra, 12, amb un pressupost de 550,00 € (Exp. 25/2016), amb un import total de
40,29 €.
2.2. Concessió llicència urbanística exp. núm. 27/2016
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Donar-se per assabentada de les obres , consistents en canviar porta per finestra i
canviar canyeries d'aigua, essent el domicili de l'obra carrer Sant Gregori, 18, amb un
pressupost de 1.235,00 € (Exp. 27/2016), per import de 62,35 €.
2.3. Concessió llicència urbanística exp. núm. 29/2016
Donar-se per assabentada de les obres consistents en reforma de cuina i bany, essent el
domicili de l'obra carrer Major, 7 3r, amb un pressupost de 2.297,00 € (Exp. 29/2016), i
amb un import de 113,93 €.
2.4. Concessió llicència urbanística exp. núm. 32/2016
Donar-se per assabentada de les obres consistents en traslladar comptador electric i
canviar porta per finestra, essent el domicili de l'obra Av. Diputació, 20, amb un
pressupost de 1.035,00 € (Exp. 32/2016), per import de 55,19 €.
2.5. Concessió llicència urbanística exp. núm. 34/2016
Donar-se per assabentada de les obres consistents en col·locar una barandilla al terrat
de 6 ml, essent el domicili de l'obra carrer Sant Francesc, 14, amb un pressupost de
600,00 € (Exp. 34/2016), per import de 40,29 €.
2.6. Concessió llicència urbanística exp. núm. 35/2016
Donar-se per assabentada de les obres consistents en substituir una porta de ferra per
un altra d'alumini, repicar 20 m2 de paret, col.locar 20 m2 de plaqueta i canviar una
porta de 0,70x2,10m de lloc, essent el domicili de l'obra carrer Hort de la Vila, 13, amb
un pressupost de 798,76 € (Exp. 35/2016), per import de 46,74 €.
2.7. Concessió llicència urbanística exp. núm. 36/2016
Donar-se per assabentada de les obres consistents en construir un muret de 150ml per
0,60 m de tanca perimetral , no afecta a la façana del cami de Terrapico, essent el
domicili de l'obra Polígon 38 parcel.la 303 Terrapico, amb un pressupost de 4.508,00 €
(Exp. 36/2016), per import de 223,60 €.
2.8. Concessió llicència urbanística exp. núm. 37/2016
Donar-se per assabentada de les obres consistents en canviar plaqueta terra, canviar
banyera, cuina i marc de porta d'entrada, essent el domicili de l'obra carrer Santa Elena,
7, amb un pressupost de 815,00 € (Exp. 37/2016), per imprt de 47,32 €.
2.9. Concessió llicència urbanística núm. 38/2016
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Donar-se per assabentada de les obres que pretén realitzar consistents en fer una
tanca en piquetes i tanca metal.lica 20 ml., essent el domicili de l'obra Polígon 26
parcel.la 36 Galatxo, amb un pressupost de 600,00 € (Exp. 38/2016), amb un import de
40,29 €.
2.10. Concessió llicència urbanística exp. núm. 40/2016
Donar-se per assabentada de les obres que pretén realitzar la senyora Encarnacion
Beltran Monferrer, consistents en arranjament teulada per humitats, essent el domicili
de l'obra carrer Cinta, 47, amb un pressupost de 2.700,00 € (Exp. 40/2016), amb un
import de 133,92 €.
3. Béns
3.1. Renovar la llicència concedida al Bar Sport
Renovar la llicència concedida al Bar Sport, autorització per situar 3 taules i cadires
davant de l’establiment “Bar Sport”, a la vorera del C. Major, 10. L'autorització es renova
per tot l’any 2016, amb les mateixes condicions inicials, salvant el dret de propietat i
sense perjudici a tercers.
3.2. Autorització per ocupar la via pública mes abril 2016
Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes d'abril de 2016,
i que ascendeix a l'import total de 155,50 €.
3.3. Concessió llicència gual permanent al c. Pare Romaña, 9
Concedir, la llicència de gual núm. 638, permanent de 5 ml. al carrer Pare Romanyà, 9.
4. Qualitat de Vida
4.1. Atorgament targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat
reduïda
Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
5. Contractació
5.1. Aprovar el pressupost presentat per Sastreria Fernández
Aprovar el pressupost per import de 1.654,68 euros (21% IVA i transport inclosos), per a
l'adquisició de 2 armilles antibales i 6 fundes per a l'armilla de protecció balística
destinades a reposar l'equipament de la Policia Local.
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5. Obres Públiques i Serveis
Retornar la fiança de 150,00 € dipositada per garantir la correcta gestió dels residus
generats en la llicència d'obres 8/16-S.
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