EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 12/2015

1.

Aprovar, si procedeix, esborrany acta número 11/2015, de data 24 de març

2.

Hisenda

2.1

Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
21.434,38 €, corresponents a factures incloses en la relació núm. 3/2015;
reconèixer les obligacions per import de 1.914,75 €, i ordenar el pagament.

2.2

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa que ha de satisfer IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U., per import de 276,18 €, 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 mes de
febrer de 2015.

2.3

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa que ha de satisfer IBERDROLA
COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U., per import d'1,22 €, 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 mes de febrer de 2015.

2.4

Aprovar la certificació núm. 1 presentada per OLEGARIO ESTRADA, S.L. per
import de 74.137,60 € (IVA inclòs), en concepte de condicionament dels camins
malmesos pels aiguats de novembre de 2012.

2.5

Aprovar el pressupost presentat per Tot Maquinaria Segarra, S.L., per import de
393,30 € (IVA inclòs), en concepte de reparar la maquina fregadora i autoritzar i
disposar la despesa.

2.6

Aprovar el pressupost per import de 335,47 € (IVA inclòs), en concepte de
modificació instal·lació de la bomba circuladora de la calefacció del pavelló.

2.7

Aprovar la relació número 02/2015, referent a l'impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) que ascendeix a l'import total
de 20.902,39 €, liquidacions des de la número 31 fins a la número 70/2015.

2.8

Aprovar la Certificació número 5, referent a la factura número 1, de data 31 de
gener de 2015, amb Registre d'Entrada número 1701, per import de 10.661,78
€ (IVA inclòs), en concepte de l’obra “Obres complementàries d'urbanització de
la UA 1.3 Imssa-Tamsa" i reconèixer l'obligació.

2.9

Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Prontoservis SL per import de
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1.390,29 € (IVA inclòs) pel lloguer de cabines sanitàries, revetlla de Sant Joan,
festes majors, festes capella del Carme, festes Raval de Cristo, Tradicionàrius,
festes Raval Nova, festa de Cap d’any i autoritzar i disposar la despesa.
3.

Llicències urbanístiques

3.1

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres d'ampliació permís obres
núm. 108/2014, consistent en enderrocar dos envans i avançar un altre sense
afectar a l'estructura de l'edifici al carrer Tirso de Molina, 1 àtic, amb un
pressupost e 2.500.,00 € (Exp. 17/2015), i aprovar la liquidació provisional per
import de 124,00 €

3.2

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres de tancament de 10 m.l. a
la Ctra. Reguers B, 14, amb un pressupost de 280,41 € (Exp. 42/2015), i aprovar
la liquidació provisional per import de 40,29 €

4.

Instàncies

4.1

Concedir, a BCN Assessorament i Gestió, informe emès per la Policia Local
referent a l'accident de circulació, de data 14 de març de 2015, amb els vehicles
matrícula 3938 CCM i 7707 GXD.

4.2

Denegar ocupar a zona del terreny Pare Alberca, atès que en aquesta zona no
es poden vendre productes alimentaris, sense perjudici d'allò previst a la
resolució d'alcaldia núm. 95/2015.

4.3

Autoritzar a l'AMPA de Roquetes, col·locar una taula i cadires davant de
l'entrada de l'escola del carrer Pare Romaña, el dia 7 d'abril de 2015,de les 8:45
fins les 9:00 hores, per poder escriure i fer una penjada de propostes per
reivindicar una educació pública de qualitat.

4.4

Autoritzar, ocupar la sala polivalent de la biblioteca, el dia 6 de juny de 2015,
per la tarda, amb motiu de realitzar una audició de violoncel.

4.5

Autoritzar al Jutjat de Pau de Roquetes, ocupar la sala de plens de
l'Ajuntament el dia 2 d'abril de 2015, amb motiu de la celebració del matrimoni
civil.

4.6

Concedir, donar de baixa el gual permanent número 41, ubicat al carrer Isabel II,
12, 0001, a partir del segon semestre de 2015.

5.

Subvencions
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5.1

Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d’Assistència al
Ciutadà-Cultura per import de 6.000,00 € per l’actuació de l’obra de conservació
de millora de l’equipament municipal amb la construcció d’una pista de jocs
inclosa en un indret singular i/o patrimonial com és l’Hort de Cruells i
l’adquisició de roll-up’s i quadres per la creació de dues exposicions pròpies,
essent ambdues actuacions com a sol·licitud de subvenció per a inversions en
equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o
patrimonials i de valor cultural, així com també sol·licitar una subvenció a la
Diputació de Tarragona al Servei d’Assistència al Ciutadà-Cultura per import de
3.000,00 € per a la gestió, funcionament i manteniment d’equipaments
municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i
de valor cultural; en aquest cas, el Pavelló Municipal de Roquetes.

6.

Transport social

6.1

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.
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