EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 8/2016, DE DATA
23 DE FEBRER
1. Hisenda
1.1. Aprovar la quota anual UNICEF
Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació a favor d'UNICEF, per import de
120,00 €, en concepte de quota anual per a l'exercici 2016, i ordenar el pagament.
1.2. Liquidació de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local, Iberdrola Clientes, SAU
Aprovar la liquidació corresponent al mes de gener 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 117,82 euros.
1.3. Liquidació de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local, Iberdrola Comercialización de Último Recurso,SA
Aprovar la liquidació corresponent al mes de gener 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 1,16 euros.
1.4. Aprovar la relació de liquidacions IIVTNU núm. 1/2016 per un import total de
14.078,97 €
Aprovar la relació número 01/2016, de liquidacions de l'Impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), que ascendeix a l'import total de
14.078,97 €, amb un total de 12 liquidacions (des de la número 01/2016 fins la número
12/2016).
1.5. Aprovar despeses de locomoció i dietes
Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 33,10 €, per assistir
a un curs sobre el dret d'accés a la informació pública a Barcelona el passat 22 de gener
de 2016, i ordenar el pagament.
1.6.Pagament a justificar assegurança voluntaris per al Centre Obert "Xirinxina"
Aprovar el compte justificatiu, per import de 16€.
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2. Llicències urbanístiques
2.1.Concessió llicència obres expedient 11/2016
Donar-se per assabentada de les obres consistents en connectar el local a la xarxa
pública de clavegueram. Fer envà i arranjament d'escales i formigonar el local, essent el
domicili de l'obra carrer Consolació, 4 baixos, amb un pressupost de 5.432,26 € (Exp.
11/2016), amb un import tota de 269,44 € .
2.2. Anular liquidacions ICIO
Anul·lar les dos liquidacions de l'ICIO practicades i per la llicència d'obres consistent en
fer una tanca al polígon 38 parcel·la 305 d'aquest terme municipal i no haver estat
executades.
Clau 43135 510 2015 0100000017 Liquidació ICIO inicial 22,15€
Clau 43135 510 2015 0100000042 Liquidació ICIO complementària 209,15€
2.3. Devolució fiança expedient llicència obres núm. 32/2014
Concedir, la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 € en concepte de
gestió de runes, d'acord amb la condició de la llicència urbanística núm. 32/2014, per
les obres d'instal.lació de fosa de filtre biològic a la Zona Molins, 23 d'aquesta població.
2.4. Devolució fiança expedient llicència obres núm. 103/2015
Concedir, la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 € en concepte de
gestió de runes, d'acord amb la condició de la llicència urbanística núm. 103/2015, per
les obres de planxer de formigó – finestra i porta al Cr. Observatori, 6 d'aquesta
població.
3. Béns
3.1. Autoritzar la col·locació de taules i cadires al Bar La Plaça any 2016
Renovar la llicència concedida per situar 4 taules i cadires davant de l’establiment “Bar
La Plaça”, a la calçada del carreró entre el C/ Sagrat Cor i la Pl. Pare Cirera. L'autorització
es renova per tot l’any 2016, amb les mateixes condicions inicials.
3.2. Autoritzar la col·locació de taules i cadires al Bar ET, any 2016
Renovar la llicència concedida per situar 3 taules sobre tarima i amb coberta, a la calçada
davant de l’establiment “Bar-Restaurant E.T.”, al carrer Churruca, 1C. L'autorització es
renova per tot l’any 2016, amb les mateixes condicions inicials, salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers.
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3.3. Cessió material a l'Associació la Segona Volta, per al dia 6/03/2016
Cedir a l'Associació La Segona Volta el material sol·licitat, 30 taules i 60 cavallets, amb
motiu del Mercat de Segona mà que tindrà lloc el proper 6 de març, recollint el material
al magatzem de la brigada municipal el divendres 4 de març i tornant-ho el dilluns 7 de
març.
3.4. Distintiu gual número 437
Concedir, el distintiu per estacionar enfront del gual del qual és titular o forma part del
nucli familiar, a les persones i vehicles següents:
Llicència de gual Ubicació
437
Lepanto, 3

Vehicles
5974FCB i 3010DBS

4. Contractació
4.1. Aprovar el pressupost per a l'adquisició de munició per a les armes de la Policia
Local
Aprovar el pressupost presentat per import de 975,00 € (21% IVA inclòs), per a
l'adquisició de 2.500 cartutxos Fiocchi 9 mm Pb plom per a les armes de la Policia Local.
4.2. Aprovar el pressupost per a l'adquisició de material per als aparells emissors de
la Policia Local
Aprovar el pressupost presentat per import de 194,21 € (21% IVA i transport inclosos),
per a l'adquisició de 6 fundes de pell per als aparells emissors de la Policia Local.
4.3. Aprovar el pressupost per a l'adquisició de material de senyalització viària
Aprovar el pressupost presentat per import de 129,74 € (21% IVA i transport inclosos),
per l'adquisició de 4 plaques de senyalització i els corresponents complements.
5. Benestar Social
5.1. Sol·licitud targeta aparcament persones amb discapacitat
Concedir a un senyor la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat
reduïda.
5.2. Sol·licitud targeta aparcament persones amb discapacitat
Concedir a un senyor la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat
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reduïda.
6. Altres
6.1. Donar d'alta dos línies de veu normals, analògiques, per al CAP de Roquetes,
adreça carrer Canal número 11.
Donar d'alta dos línies de veu normals, analògiques, per al CAP de Roquetes, adreça
carrer Canal número 11.
6.2. Autorització per consultar l'arxiu municipal
Concedir, consultar els llibres d'actes sobre l'ensenyament de primària d'aquesta
població, amb motiu de realitzar un petit treball d'investigació sobre el Magisteri Local.
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