EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 16/2017, DE 2 DE MAIG
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior núm. 15/2017, de data 25 d'abril de
2017
2. Hisenda
2.1.Autoritzar i disposar i reconèixer l’obligació per import de 20.000 € a favor de
Roquetes Comunicació en concepte de transferència 2017.
2.2. Donar de baixa i emetre nova liquidació rebuts taxa escombraries, immoble c.
Barberà, 3,3, 2
2.3. Donar de biaxa i emetre nova liquidació rebuts taxa conservació cementiri, sèrie 13ª
números 135 i 144
2.4. Ordenar el pagament no pressupostari mitjançant transferència a l'Entitat
Urbanística Col·laboradora de Conservació del Pla Parcial Els Pilans de l'import de
3.533,56 €.
2.5. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 126,16 €, en
concepte de les despeses originades per desplaçament al Prat de Llobregat el dia 20
d'abril per recollir material d'il·luminació per a l'edifici del Centre Cívic.
3. Béns
3.1. Autoritzar la cessió d'ús del canó de projecció al GEPEC-EdC per al segon curs de
fotografia de Natura a Roquetes que realitzaran els dies 6 i 7 de maig.
3.2. Autoritzar col·locar una làpida al nínxol número 158 de la sèrie 4a del cementiri
municipal.
3.3. Concedir al Bar Restaurant Lo Cau de la Reina, la devolució parcial de
l'autoliquidació per import de 21,60€ realitzada per l'ocupació de 3 taules i cadires una
quinzena altres carrers.
3.4. Anul·lar la liquidació de l'ocupació de la via pública i aprovar una nova liquidació de
l'ocupació de la via pública del c. Mateu Llasat 35, pels mesos de gener i febrer de 2017
per import de 54,00 €.
3.5. Renovar llicència concedida al Bar La Tasqueta per situar 5 taules i cadires davant de
l'establiment "Bar La Tasqueta", a la calçada del carrer Isabel II. L’autorització es renova
per tot l’any 2017, amb les mateixes condicions inicials, salvant el dret de propietat i
sense perjudici a tercers.
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3.6. Autoritzar la transmissió de la llicència de les taules i cadires de l'activitat del bar La
Tasqueta.
4. Contractació
4.1. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil BIOMA per import de 4.854,08
euros (21% IVA inclòs), pel subministrament d'arbres, plantes i materials per a la Festa
de l'Arbre 2017.

Junta de Govern Local número 16/2017

2/2

