EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 6/2014, D'11 DE FEBRER
1.

Aprovar, esborrany de l’acta de la sessió número 5/2014, de data 4 de febrer.

2.

Correspondència

2.1

GAS NATURAL FENOSA comunica, en data 4 de febrer de 2014, que, el 17 de maig de 2013,
i segons escriptura pública, UNION FENOSA COMERCIAL SL, ha procedit a la seva escissió
total a favor de les Societats GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA, i amb domicili social i fiscal
a Barcelona a Plaça del Gas, 1 i GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA, i amb domicili
social i fiscal a Barcelona a Plaça del Gas, 1.

2.2

CRITERIA CAIXAHOLDING informa que, en data 18 de desembre de 2013, ha culminat la
fusió per absorció de CRITERIA CAIXAHOLDING SA i la seva filial íntegrament participada
SERVIHAVITAT XXI, SA amb la inscripció de l'escriptura de fusió al Registre Mercantil de
Barcelona.
En virtut d'aquesta fusió, CRITERIA ha quedat dissolta i extingida, i el seu patrimoni ha
estat transmès a SERVBIHABITAT que ha adquirit la totalitat dels béns, drets i obligacions
de CRITERIA.

3.

Hisenda

3.1

Aprovar la liquidació de la taxa a satisfer per GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA, per
import de 29,24 €, en concepte de taxa per la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament, pels ingressos bruts procedents de la facturació de gas i d'electricitat en
el municipi, durant l'exercici 2013.

3.2

Concedir, a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU, la devolució de l'aval dipositat per
import de 300,00 €, en concepte de garantia de reposició dels serveis públics afectats,
llicència obres núm. 35/07-S.

3.3

Denegar la devolució de l'aval dipositat per import de 700,00, € a ENDESA DISTRIBUCION
ELECTRICA SLU, atès l'informe emès per l'arquitecte tècnic municipal, en data 10 de febrer
de 2014.

3.4

Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de 27.239,51 €,
corresponents a factures incloses en la relació número 2/2014, i reconèixer les obligacions
per import de 79,04 €, corresponent a la factura inclosa en l’esmentada relació; i ordenar el
pagament.

3.5

Aprovar el pressupost número 6024-14, presentat per PL 4 Señalizaciones, per import de
689,70€ (IVA inclòs), en concepte d'adquisició de 100 plaques de gual horari i englanxines
per estampar a les plaques, i autoritzar i disposar la despesa.
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4.

Obres Públiques i Serveis

4.1

Es dóna compte a la Junta de Govern Local de l'informe emès per l'arquitecte tècnic
municipal, en data 10 de febrer de 2014, referent al manteniment periòdic per a la
prevenció i el control de la legionel·losi en edificis municipals per l'empresa Labaqua, S.A.

5.

Llicències urbanístiques

5.1

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de construcció d'un mostrador
expositor d'obra per una peixateria al carrer Major, 41 baixos, amb un pressupost de 415,00
€(Exp. 13/2014), i aprovar la liquidació provisional per import de 40,29 €.

5.2

Concedir llicència urbanística per legalitzar un pou al polígon 48 parcel·la 148, partida Racó
d'Omedo, amb un pressupost de 4.150,00 € (Exp. 9/2014), i aprovar la liquidació provisional
per import de 205,84 €

5.3

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de col·locació de pavistamp 30 m2 a la
urbanització Els Pilans, 81, amb un pressupost de 1.040,00 € (Exp. 14/2014), i aprovar la
liquidació provisional i que és com segueix::
Tècnic

Autoliquidació

Diferència

Pressupost

1.040,00 €

600,00 €

Impost

37,23 €

22,15 €

15,08 €

Taxa

18,14

~

18,14 €

Total

55,37 €

40,29 €

15,08 €

5.4

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de col·locar una biga de formigó de
4,20 ml i arranjament de la teulada a l'Avinguda de l' Observatori, 7, amb un pressupost de
550,00 € (Exp. 17/2014), i aprovar la liquidació provisional per import de 40,29 €

5.5

Concedir llicència urbanística de constitució del règim de divisió horitzontal de l’edifici
situat al carrer Major, 33, el qual constarà de planta baixa local comercial i 3 habitatges.

5.6

Concedir llicència d'execució de nau sense ús específic a la parcel·la AD01 dins de la UA-13,
amb un pressupost de 283.897,00 € ( Exp. 135/2013), i aprovar la liquidació provisional i,
que és com segueix::
Tècnic

Autoliquidació

Pressupost

283.897,00 €

149.331,54 €

Impost

10.163,51 €

5.346,07 €

4.817,44 €

Taxa

3.917,78 €

2.060,78 €

1.857,00 €
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Diferència

Total

14.081,29 €

7.406,85 €

6.674,44 €

6.

Impostos i Taxes

6.1

Anul·lar el rebut per import de 22,00 €, en concepte de la Taxa de clavegueram de
l'immoble del carrer Olivera, 18.

6.2

Aprovar la liquidació de la relació número 2/2014 per import de 6.255,40€, corresponent a
l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, i que compren els
expedients des del número 29/2014 fins al número 40/2014.

7.

Instàncies

7.1

Concedir, a BCN ASSESSORAMENT I GESTIÓ, informe emès per la Policia Local, referent a
l'accident de circulació, de data 8 de gener de 2014.

7.2

Concedir, a BCN ASSESSORAMENT I GESTIÓ, informe emès per la Policia Local, referent a
l'accident de circulació, de data 3 de febrer de 2014.

7.3

Autoritzar, al Grup Esportiu de la Guàrdia Urbana, fer ús de les instal·lacions esportives
(vestuaris i dutxes) de la zona esportiva, així com estacionar un autobús a l'indret indicat
per poder recollir els participants i material, amb motiu de la celebració d'activitats
esportives realitzades per aquest col·lectiu a la població.

7.4

Concedir còpia, a un particular, del seu expedient del Padró Municipal d'Habitants.

7.5

Concedir llicència de gual permanent de 3 ml número 622 i zona anàloga a l'immoble situat
al carrer Colon, 6.

7.6

Cedir, a l'Associació La Segona Volta, 10 taules i 20 cavallets per a les activitats següents:
- Mercat d'intercanvi, dia 16 de febrer de 2014.
- Taller roba, el dia 14 de febrer de 2014.

8.

Serveis Socials

8.1

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

8.1

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.
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