EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM. 37/2014, DE 21 D'OCTUBRE.
1.

Aprovar esborrany acta anterior, número 36/2014, de data 14 d'octubre.

2.

Correspondència

2.1

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya comunica que s'ha iniciat el procés de
detecció de necessitats formatives per a l'elaboració del Pla de formació 2015.

2.2.

El President del Consell Comarcal del Baix Ebre notifica que, en data 16 de setembre
de 2014, ha dictat la resolució d'atorgar un servei d'ajuda a domicili.

3.

Hisenda

3.1.

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per IBERDROLA
COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U., per import d'1,00 €, en concepte
de taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per
empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament, durant el mes de
setembre de 2014.

3.2.

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
per import de 137,72 €, en concepte de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores
de serveis de subministrament, durant el mes de setembre de 2014.

3.3

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per ORANGE ESPAGNE, S.A.U.,
per import de 187,04 €, en concepte de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores
de serveis de subministrament, durant el tercer trimestre de 2014.

3.4

Adjudicar el contracte menor de serveis a Joan Josep Rupérez Espuny per import de
1.703,68 € (IVA inclòs), que té per objecte netejar els parterres i la zona
d'estacionament de les antigues naus de LEAR.

3.5

Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per
import de 622,54 €, en concepte de lloguer del Jutjat de Pau, ubicat al carrer Major,
5 corresponent al mes d'octubre de 2014.

3.6

Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per
import de 879,63 €, en concepte del lloguer del mes d'octubre de 2014, del local
situat al carrer Anselm Clavé s/n, on es desenvolupa el mòdul de perruqueria de
l'IES Roquetes.
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3.7

Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per
import de 25,12 €, a una treballadora del Centre Obert, en concepte d'adquisició,
per part d'aquesta, de material de farmaciola per al Centre Obert.

3.8

Autoritzar, disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
40.670,70 €, corresponents a factures incloses en la relació de factures núm.
17/2014; reconèixer les obligacions per import de 46.279,68 €; i ordenar els
pagaments.

3.9

Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per
import de 74,00 €, a favor d'un agent de la Policia Local, en concepte de renovació
del permís BTP.

4

Llicències d'activitat

4.1

Sol·licitar a BASE, organisme autònom de recaptació, que, d'acord amb la delegació
conferida, porti a terme la via de constrenyiment atès que no s'ha satisfet, en
període voluntari, 112,00 euros, en concepte de taxa pel canvi de titularitat de
l'activitat de bar.

5.

Llicències urbanístiques

5.1

Concedir, a la Comunitat de Propietaris Illes Filipines, llicència urbanística per
realitzar les obres de col·locació de canal per desguassar i repassar finestres, al
carrer Illes Filipines, 1, amb un pressupost de 852,00 € (Exp. 116/2014), i aprovar la
liquidació provisional per import de 48,64€

6.

Instàncies

6.1

Autoritzar l'ocupació de la via pública, amb una bastida, al carrer Doctor Trueta, 12,
segons llicència urbanística núm. 108/2007.

6.2

Denegar la instal·lació d'un espill convex al carrer La Gaia, a l'alçada del carrer Sant
Agustí, per tal de millorar la visibilitat, atès que el carrer La Gaia és un carrer prou
ample per a incorporar-se amb seguretat.

6.3

Autoritzar, al Moto Club Roquetes, per ocupar la sala polivalent de la Biblioteca, el
dia 21 de novembre de 2014, a les 20:45 h., amb motiu de celebrar l'assemblea
general.

6.4

Autoritzar, a l'Escola Raval de Cristo, posar una una paradeta per vendre castanyes a
la Plaça Pare Cirera, el dia 31 d'octubre de 2014, de les 11:00 h. fins a les 13:00h., així
com cedir una taula (dos cavallets i un tauler).

6.5

Autoritzar, a la Lliga del Càncer, per ocupar el pavelló municipal, el dia 24 d'abril de
2015, així com cedir l'ús del material següent:
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- taules i cadires per a 200 persones
- aparell de música
- mampares
- 6 contenidors
- faristol
7.

Transport social

7.1

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

8.

Cementiri

8.1

Autoritzar la col·locació d'una làpida al nínxol número 41 de la sèrie 6 a..
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