EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 1/2015, DE 13 DE GENER

1.

Hisenda

1.1

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació a favor del senyor
Manuel Vericat Hierro (Vericat Assessoria Tècnica) en concepte d' assegurança
del vehicle matrícula T3531AY, model Iveco Daily, per import de 449,26 €,
adscrit al Departament de la Brigada Municipal.i ordenar el pagament.

1.2

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per E.ON ENERGIA, S.L., per
import de 0,17 €, en concepte de taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis
de subministrament de gas , durant el tercer trimestre de 2014.

1.3

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per E.ON ENERGIA, S.L., per
import de 79,63 €, en concepte de taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis
de subministrament d'electricitat, durant el tercer trimestre de 2014.

1.4

Acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial de Tarragona dins
del programa PEIM, Convocatòria 2015 per un import de 129.280,00 € per tal
d'executar l'obra Pavimentació dels carrers del nucli antic, Raval de la Mercè i
Raval de Cristo" amb un pressupost de 128.994,09€ IVA inclòs.

2.

Llicències d'activitat

2.1

Donar-se per assabentada que, amb efectes de data 21 de juliol de 2014,
l’empresa Happy Kids School, SLU, exerceix l’activitat d'acadèmia d'idiomes
ubicada al carrer pare Romaña, 7, amb referència cadastral
9220205BF8292A0007QO, d’aquest municipi.

3.

Llicències urbanístiques

3.1

Concedir, a l'Acadèmia de l'Ebre SCP, llicència urbanística per realitzar les obres
de subministrament i col·locació parets de pladur i gres al carrer Isabel II, 16,
baixos-cantonada, amb un pressupost de (Exp. 123/2014), i aprovar la liquidació
provisional i que és com segueix: 145,16 €

4.

Instàncies

4.1

Concedir, a BCN Assessorament i Gestió, informe emès per la Policia Local

referent a l'accident de circulació, de data 30 de desembre de 2014, amb els
vehicles matrícula T 2626 AP i T 5394 AP.
4.2

Concedir, el canvi de nom de gual permanent número 546,ubicat a la Plaça Pare
Cirera, 1 A, al seu favor, a partir de l'any 2015.

4.3

Donar de baixa el gual permanent número 337, ubicat a la Plaça Raval Nova, 3, a
partir de l'any 2015.

4.4

Donar de baixa el gual permanent número 577, ubicat al carrer Agustí Querol,
10, a partir de l'any 2015.

4.5

Donar de baixa el gual permanent número 534, ubicat al carrer Constitució,6, a
partir de l'any 2015.

4.6

Concedir, donar de baixa el gual permanent número 75, ubicat al carrer Pau
Casals, 10, a partir de l'any 2015.

4.7

Donar de baixa el gual permanent número 339, ubicat al carrer Santa Anna, 3, a
partir de l'any 2015.

4.8

Concedir, a la Comunitat de Veïns Isabel II, 6, autorització per col·locar una
plataforma elevadora al carrer Almogàvers amb carrer Masia, els dies 14 i 15 de
gener de 2015.

4.9

Autoritzar, al Club Patí Roquetes, ocupar el pavelló els dies 21 i 22 de febrer de
2015, amb motiu de la celebració de la 1ª Convocatòria Nivell B i Certificat.

4.10 Concedir, al Gremi Lúdic Despertaferro, l'ús del material següent: 5 taules i 20
cadires, per al dia 18 de gener de 2015, amb motiu de la presentació de l'última
edició del joc de cartes.
5.

Impostos i Taxes

5.1

Aprovar el Calendari Fiscal de pagament en voluntària per a l'exercici 2015, per
als impostos i altres ingressos públics de meritament anual.
IMPOSTOS DE MERITAMENT ANUAL
Concepte

2015

010 -IAE

30/07/2015 - 30/09/2015

501 - IBI RÚSTICA

30/04/2015 - 30/06/2015

600 - IVTM

27/03/2015 - 29/05/2015

IMPOST DE MERITAMENT ANUAL FRACCIONAT
Concepte

2015

500 - IBI URBANA

1r. PERÍODE: 30/04/2015 - 30/06/2015
2n. PERÍODE: 28/09/2015 - 30/11/2015

ALTRES INGRESSOS PÚBLICS DE MERITAMENT ANUAL
Concepte

2015

550 - TAXA CLAVEGUERAM

30/06/2015 - 31/08/2015

560 - TAXA ESCOMBRARIES

30/06/2015 - 31/08/2015

733 - OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC GUALS

30/06/2015 - 31/08/2015

840 - CONSERVACIO CEMENTIRI

30/06/2015 - 31/08/2015

941 - TAXA GUARDERIA RURAL

30/04/2015 - 30/06/2015

6.

Cementiri

6.1

Concedir, el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 62 de la sèrie
7ª del cementiri municipal.

7.

Contractació

7.1

Acceptar la justificació de no desproporcionalitat de l'oferta presentada per
Olegario Estrada, SL i, en conseqüència, la no exclusió d'aquesta mercantil del
procés de licitació, així com aprovar la relació efectuada, per la Mesa de
Contractació, en data 13 de gener de 2015, classificada i valorada, per ordre
decreixent, de les ofertes presentades valorades, i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals, per la contractació de l'obra "Condicionament
dels camins malmesos pels aiguats del novembre de 2012", segons la qual,
l’oferta que ha obtingut la millor puntuació, amb subjecció al plec de clàusules
administratives i tècniques aprovats al seu dia, és la presentada per l’empresa
OLEGARIO ESTRADA SL , pel preu de 117.212,45€ més IVA amb una duració de
5 setmanes.

8.

Urbanisme

8.1

APROVAR INICIALMENT el projecte d’obres "Pavimentació carrers nucli antica,
Raval de la mercè i Raval de Cristo redactat per l’arquitecte tècnic municipal i

amb un pressupost d’execució material
106.606,69€ més 22.387,40€ d' IVA).

de

128.994,09€

(Pressupost

