EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 31/2016, DE 23
D'AGOST

1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior número 30/2016, de data
9 d'agost de 2016.
2. Hisenda
2.1. Liquidació de la taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial de domini públic local, de l'empresa Iberdrola Clientes SAU
Aprovar la liquidació corresponent al mes de juliol 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 128,55 euros.
2.2. Liquidació de la taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial de domini públic local, de l'empresa Iberdrola Comercialización de
Último Recurso SA
Aprovar la liquidació corresponent al mes de juliol 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 02,75 euros.
2.3. Liquidació de la taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial
de domini públic local,
de l'empresa Viesgo Energia SL
(Electricitat)
Aprovar la liquidació corresponent al 2n 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 45,78 euros.
2.4. Liquidació de la taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial de domini públic local, de l'empresa Viesgo Energia SL (gas)
Aprovar la liquidació corresponent al 2n 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
1,37 euros.
2.5. Pagament
quotes
conservació
a
l'Entitat
Col·laboradora de Conservació del Pla Parcial els Pilans

Urbanística
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Ordenar el pagament no pressupostari mitjançant transferència a l'Entitat
Urbanística Col·laboradora de Conservació del Pla Parcial Els Pilans de l'import
de 8.680,98 € d'acord amb la part expositiva.
3. Serveis
3.1. Renúncia per executar la llicència d'obres exp. 9/13-S i devolució de
l'ICIO
Acceptar la renúncia de Gas Natural Distribución SDG, S.A. per realitzar
obertura de rasa sobre vorera i calçada de 31x0,4 m. i connexió d’1 ramal
per nous abonats al carrer Traval, 12, emparat en la llicència d’obres núm.
9/13-S.
3.2. Concessió llicència urbanística de serveis núm. 6/2016-S
Donar-se per assabentada de les obres que pretén realitzar GAS NATURAL
DISTRIBUCION SDG, S.A., consistents en "Substitució ERM-08-03-43133 per
mòdul soterrat a situar en zona d'estacionaments de l'avinguda del Port
de Caro", essent l'emplaçament de l'obra Av. Port de Caro amb carrer
Severo Ochoa, amb un pressupost de 22.400,00 € (exp. 6/16-S), salvant el dret
de propietat i sense perjudici a tercers.
3.3. Devolució fiances llicència obres exp. 1/14-S
Retornar a Gas Natural Distribución SDG, S.A. les següents fiances aplicades a la
llicència d’obres núm. 1/14-S:
· Fiança de gestió de residus: 150,00€.
· Fiança de reposició de serveis afectats: 200,00€.
3.4. Devolució fiances llicència obres 1/15-S
Retornar a Gas Natural Distribución SDG, S.A. les següents fiances aplicades a la
llicència d’obres núm. 1/15-S:
· Fiança de gestió de residus: 150,00€.
· Fiança de reposició de serveis afectats: 600,00€.
3.5. Devolució fiances llicència obres 2/15-S
Retornar a Gas Natural Distribución SDG, S.A. les següents fiances aplicades a la
llicència d’obres núm. 2/14-S:
· Fiança de gestió de residus: 150,00€.
· Fiança de reposició de serveis afectats: 200,00€.
2/5

3.6. Devolució fiances llicència obres 4/14-S
Retornar a Gas Natural Distribución SDG, S.A. les següents fiances aplicades a la
llicència d’obres núm. 4/14-S:
· Fiança de gestió de residus: 150,00€.
· Fiança de reposició de serveis afectats: 300,00€.
3.7. Devolució fiances llicència obres 9/13-S
Retornar a Gas Natural Distribución SDG, S.A. les següents fiances aplicades a la
llicència d’obres núm. 9/13-S, atès que aquesta no s’ha executat:
· Fiança de gestió de residus: 150,00€.
· Fiança de reposició de serveis afectats: 600,00€.
4. Llicències d'activitat
4.1. Sol·licitud de canvi de nom bar restaurant
Inscriure en el Registre Municipal d'Activitats el canvi de titularitat de
l’activitat Bar- restaurant situat al carrer Tirso de Molina, 2, amb el núm
d'expedient de llicència d'activitat 92/2003 , amb efectes de data 29 de
juliol de 2016, per la qual cosa, un cop produïda la transmissió, el nou titular
assumeix les responsabilitats i les obligacions del titular antic.
4.2. Canvi de nom de l'activitat de granja d'aviram
Inscriure en el Registre Municipal d'Activitats el canvi de titularitat de
l’activitat Granja d'aviram que es realitza al C/. Observatori Pol. 54 Parc. 47-48,
amb el núm d'expedient de llicència d'activitat 117/2003 amb efectes de
data 22 de juliol de 2016, per la qual cosa, un cop produïda la transmissió, el
nou titular assumeix les responsabilitats i les obligacions del titular antic.
5. Qualitat de Vida
5.1. Sol·licitud targeta aparcament persones amb discapacitat
Concedir targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat
reduïda.
6. Béns
6.1. Sol·licitud per utilitzar el pavelló el dia 25/08/2016
Autoritzar al Making Dance, a utilitzar el pavelló poliesportiu el dijous 25
d'agost de
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2016, de les 17h a les 20h, per realitzar un assaig general.
6.2. Sol·licitud per donar de baixa un gual al carrer Ulldecona, 5
Concedir, donar de baixa el gual permanent número 158, ubicat al C.
Ulldecona, 5, amb efectes 01/01/2017.
6.3. Sol·licitud , llicència de gual permanent
Concedir, llicència de gual núm. 439, permanent de 4 ml. al carrer Mossèn
Samuel 1 bx, segon semestre 2016, salvant el dret de propietat i sens
perjudici a tercers, previ pagament de la taxa corresponent.
6.4. Sol·licitud , llicència de gual permanent
Concedir, llicència de gual núm. 640, permanent de 3 ml. al carrer Santa
Isabel s/n,, segon semestre 2016, així com una zona anàloga, salvant el dret
de propietat i sens perjudici a tercers, previ pagament de la taxa
corresponent.
6.5. Sol·licitud d'un distintiu per estacionar enfront del gual
Denegar el distintiu per estacionar enfront del gual del qual és titular o
forma part del nucli familiar, i que disposa de zona anàloga, on és la part del
carrer que normalment estacionen, no podent gaudir de tarja
d'estacionament.
6.6. Sol·licitud de l'establiment Bar Samar, l'ocupació de la via pública
amb una màquina expenedora de boles
Autoritzar a l'establiment Bar Samar, l'ocupació de la via pública amb una
màquina expenedora de boles d'uns 30 x 30 cms aproximadament, al costat
de la porta del bar.
6.7. Sol·licitud de l'establiment Bar Samar, de transmissió de llicència de
taules i cadires
Autoritzar la transmissió de la llicència de 4 taules i cadires de l'activitat
de bar del carrer Tirso de Molina 2, no constant cap modificació al respecte.
6.8. Sol·licitud per ocupar la via pública puntualment del C. St Francesc
Autoritzar, ocupar de la via pública puntualment del C. St Francesc, mentre
durin les obres d'acord a la llicència municipal 45/2016), salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers.
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7. Cementiri
7.1. Sol·licitud de trasllat de restes
Deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de data 14 de juny
de 2016, i concedir traslladar les restes des del nínxol número 125 de la sèrie
2ª, al nínxol número 198 de la sèrie 2ª del cementiri municipal.
7.2. Sol·licitud de cessió dels drets funeraris del nínxol número 43 de la
sèrie 13a
Concedir, , la cessió dels drets funeraris del nínxol número 43 de la sèrie 13a
de la 1a andanada del cementiri municipal.
7.3. Sol·licitud canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 72 de
la sèrie 10a
Concedir, el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 72 de la
sèrie 10a del cementiri municipal .
8. Subvencions
8.1. Subvenció Capella del Carme
Atorgar, a la Comissió de festes de la Capella del Carme - Parròquia Raval de
Cristo, un ajut econòmic, per l'organització dels actes de les Festes de la
Capella del Carme, que tindran lloc el 16 i 17 de juliol.
8.2.
Sol·licitar una
subvenció al
Servei Públic
d'Ocupació
de
Catalunya
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per
incentivar la contractació en pràctiques
Sol·licitar una subvenció al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per incentivar la
contractació en pràctiques de 5 persones beneficiàries del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya -nombre previst de joves a contractar en
pràctiques-, per un import de 55.000,00 euros, i comprometre’ns a la
realització del programa pel qual es demana la subvenció en el supòsit
d’obtenir-la.
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