EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 19/2017 DE DATA
23/05/2017
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior núm. 18/2017, de data 16 de maig
de 2017
2. Hisenda
2.1. Concedir l'exempció de pagament de la Taxa d'escombraries de l'immoble ubicat al
carrer Santa Elena número 11, atès el que disposa l'Ordenança fiscal reguladora de la
Taxa per recollida d'escombraries, transport i tractament de residus urbans.
2.2. Comunicar a BASE-Gestió d'ingressos, que és correcte el rebut de la Taxa
d'escombraries, any 2016, del carrer Major, 28, per la llicència d'activitat de verduleria
que desenvolupa en aquest immoble.
2.3. Aprovar la relació número 03/2017, de liquidacions de l'Impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), que ascendeix a l'import total de
9.574,36€, amb un total de 6 liquidacions (des de la número 46/2017 fins la número
51/2017).
2.4. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
12.033,86 €, corresponents a factures incloses en la relació núm. 10/2017.
3. Llicències urbanístiques
3.1. Concedir llicència per a les obres vàries de reforma d'habitatge, essent el domicili de
l'obra Cases Gasol, 5.
3.2. Concedir llicència d'obres majors per a la realització de construcció habitatge
unifamiliar aïllat i tanca, al solar situat a carrer de l''Heura, 148 de la Urbanització Pilans,
amb referència cadastral 5825512BF8252N0001FS.
3.3. Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 183,70€ en concepte de
gestió de runes, d'acord amb la llicència urbanística número 78/2015 consistent en
arranjament de la Casa Cova Avellanes 1ª Fase.
3.4. Donar-se per assabentat de les obres consistents en construcció d'un pou de 60 ml,
essent el domicili de l'obra Polígon 54 parcel.la 18 partida Vilaret.
3.5. Donar-se per assabentat de les obres consistents en canviar la tanca existent 15 ml,
essent el domicili de l'obra Carrer Romer, 23 - Urb. Pilans.
4. Béns
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4.1. Concedir el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 42 de la sèrie 8a
del cementiri municipal .
4.2. Autoritzar, la reserva d'espai lliure d'estacionament, amb motiu de realitzar tasques
de mudança, per poder estacionar el camió primerament davant de l'edifici del carrer
Escorial 2 i posteriorment al carrer St. Ruf 11, el dia 29 de maig a partir de les 8 hores.
4.3. Renovar la llicència concedida per situar 10 taules i cadires, muntades sobre tarima i
amb vetllador, durant tot l’any, a la calçada davant de l’establiment Bar El Triangle, a
l'avinguda del Port de Caro, 37. L'autorització es renova per tot l’any 2017.
4.4. Autoritzar la cessió d'ús de material amb motiu de la celebració del ball de la
pinyata i presentació de les pubilles d'una entitat.
4.5. Autoritzar la cessió d'ús del material per a la celebració de la Festa de Jazz.
4.6. Autoritzar la cessió d'ús del material amb motiu de la celebració del 10è aniversari
d'una associació.
4.7. Autoritzar la cessió d'ús del camp de gespa i vestidors del camp de gespa de la ZN
Esportiva per realitzar el 1er Campus Nando Recio del 26 al 30 de juny de 2017.
4.8. Autoritzar la cessió d'ús de les instal·lacions de la ZN Esportiva i els aparcaments per
l'organització de la ruta Via Verda Roquetes-Horta de Sant Joan- Roquetes.
4.9. Autoritzar la cessió d'ús de material taules, amb motiu de la jornada lúdica
esportiva.
4.10. Autoritzar la cessió d'ús del material amb motiu de la celebració d'un sopar de
germanor.
5. Qualitat de Vida
5.1. Concedir targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
6. Subvencions
6.1. Sol·licitar a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural una subvenció en espècie, per
import de 6.000,00 euros, per a l'adquisició de llibres que són projectes editorials o
títols pendents de comercialitzar en català inclosos en el Sistema d'Adquisició
Bibliotecària, destinats a la Biblioteca Municipal Mercè Lleixà.
7. Contractació
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7.1. Aprovar l'expedient de contractació per a l'explotació, mitjançant contracte
administratiu especial, del servei de bar restaurant al Casal de l'Hort de Cruells,
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d'adjudicació, avaluables de forma automàtica, convocant la seva licitació.
Aprovar el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars per a l'explotació,
mitjançant contracte administratiu especial, del servei de bar restaurant al Casal de
l'Hort de Cruells, procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos
criteris d'adjudicació, convocant la seva licitació.
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