EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 36/2016, DE 4 D'OCTUBRE
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta número 35/2016, de data 27 de setembre.
2. Hisenda
2.1. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
34.580,73 €, corresponents a factures incloses en la relació número 14/2016, reconèixer
les obligacions per import de 58.837,41 €, i ordenar el pagament.
3. Llicències d'activitat
3.1. Inscriure en el Registre municipal d’Activitats l'activitat de perruqueria al carrer
Escorial, 6 baixos, cantonada en Hierro Lavernia, amb referència cadastral
9618704BF8291F0017GZ, d’aquest municipi.
4. Llicències urbanístiques
4.1. Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00€ en concepte de
gestió de runes, d'acord amb la llicència urbanística número 61/2016.
4.2. Concedir, llicència de primera ocupació de la construcció de l'immoble habitatge
unifamiliar aïllat situat a la urbanització Pilans núm. 35 al carrer Argilaga, realitzat a
l'empar de la llicència urbanística114/2013.
4.3. Donar-se per assabentada de les obres consistents en manteniment edifici, essent
el domicili de l'obra al carrer Ros de Medrano, 12, amb un pressupost de 600,00 € (Exp.
65/2016), i aprovar la liquidació provisional per import de 40,29 €.
4.4. Donar-se per assabentada de les obres consistents en obrir un accés en envà per
comunicació de dos sales i demolició paret, essent el domicili de l'obra carrer Pi núm. 4,
amb un pressupost de 1.576,00 € (Exp. 70/2016, i per import de 78,17 €.
4.5. Donar-se per assabentada de les obres , consistents en arrebossar de muro 180 m2.
col·locació plaqueta terrasses 120 m2, essent el domicili de l'obra C/. Boix, 97 – Urb.
Pilans, amb un pressupost de 7.704,40 € (Exp. 71/2016), i aprovar la liquidació
provisional per import de 74,44 €.
4.6. Donar-se per assabentada de les obres , consistents en solera de formigo a la rampa
del parquing, essent el domicili de l'obra carrer Alcalde Marin 25-27, amb un pressupost
de 1.325,00 € (Exp. 81/2016), i aprovar la liquidació provisional per import de 65,73 €.
4.7. Concedir pròrroga de la llicència d’obres Exp. 71/2013, per a efectuar les obres
d’acabament de magatzem agrícola al polígon 38 parcel·la 228 partida Mirambó.
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5. Béns
5.1. Autoritzar al Club Patí Roquetes, la cessió del Casal de la Raval de Cristo, per
realitzar els entrenaments durant la temporada 2016-2017 els divendres tarda de les
17:30h a les 19:00h, sempre que no interfereixi a les activitats programades per l'AV de
la Ravaleta.
5.2. Autoritzar al Gepec-Edc, la cessió del material, amb motiu de la celebració de la
Jornada de Neteja voluntària a l'entorn natural de Roquetes per al proper dia
23/10/2016.
5.3. Concedir la cessió temporal dels drets funeraris del nínxol 125 sèrie 2a per dos anys.
6. Subvencions
6.1. Atorgar una subvenció de caràcter excepcional per import de 2.200 euros, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 3.334.48900, per l'organització dels actes amb motiu
de la celebració de les Festes de la Raval Nova, que tindran lloc els dies 24 i 25 de
setembre del 2016, d'acord amb les condicions exposades als antecedents.
7. Contractació
7.1. Rectificar el punt primer de l'acord de la Junta de Govern Local del dia 19 d'abril de
2016:
On diu:
"Aprovar el pressupost presentat per BBVA Renting [...]"
Ha de dir:
"Aprovar el pressupost presentat per Rent and Tech, Alquiler y Servicios Tecnológicos,
SL [...]"
Rectificar el punt segon de l'acord de la Junta de Govern Local del dia 19 d'abril de 2016:
On diu:
"[...] a favor de BBVA Renting, amb NIF A28448694."
Ha de dir:
"[...] a favor de Rent and Tech, Alquiler y Servicios Tecnológicos, SL, amb NIF
B85735579."
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