EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 11/2014, DE 18 DE MARÇ

1.

Aprovar, esborranys de les actes número 8/2014 de data 25 de febrer de 2014, número
9/2014 de data 4 de març de 2014, i número 10/2014 de data 11 de març de 2014.

2.

Hisenda

2.1

Concedir, a BECSA SAU, la devolució de l'aval dipositat per import de 105.674,43 €, en
concepte de garantia de la bona execució de l'obra “Construcció del pavelló poliesportiu”.

2.2

Concedir, a Durantia Infraestructuras, S.A, la devolució de la garantia definitiva dipositada
per respondre de l'execució de l'obra “Urbanització unitat d'actuació 1.3 Imssa-Tamsa”, per
import de 31.000,00 €.

2.3

Deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària realitzada el dia 4
de març de 2014, punt 2.6, i aprovar el pressupost presentat per l'empresa Herraiz Sistemes
SL, per import de 516,77 € (IVA inclòs), en concepte de subministrament de materials per a
reixa de pluvials, i autoritzar i disposar la despesa.

2.4

Aprovar l'Annex, per a 2014, al conveni marc signat entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i
l'Ajuntament de Roquetes en matèria de Serveis Socials i Benestar i altres programes relatius
al Benestar Social-Servei d'ajuda a domicili, i autoritzar i disposar la despesa per import de
12.532,17 €, i reconèixer l'obligació per import de 8.772,52 € corresponent al 70% de
l'aportació, i ordenar el pagament.

2.5

Aprovar la liquidació corresponent a l’ocupació de la via pública, corresponent al mes de
febrer de 2014 i que ascendeix a 548,00 €.

2.6

Aprovar la liquidació corresponent a l’ocupació de la via pública anual i, que ascendeix a
427,00 €, corresponent a l'any 2013.

2.7

Aprovar la proposta de difusió, per a l'any 2014, per import de 500,00 € (IVA no inclòs), no
prorrogable, presentada per Surtdecasa.cat, i autoritzar i disposar la despesa.

2.8

Aprovar el pressupost, presentat per Cautxus SL, per import de 467,79 € (IVA inclòs), en
concepte d'adquisició de bandes reductores de velocitat, i autoritzar i disposar la despesa.

3.

Llicències d'activitat

3.1

Donar-se per assabentada, amb efectes de data 21 de febrer de 2014, de l'exercici l’activitat
ramadera d'autoconsum, amb 4 vaques, 4 corders i 1 ase, a la parcel·la 63 del polígon 48,
d’aquest municipi.

977 501 511
977 500 524
ajuntament@roquetes.cat
Av. Diputació s/n
43520 Roquetes

4.

Llicències urbanístiques

4.1

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de substituir a l'entrada del garatge les
peces de pedra per paviestamp al carrer Sant Gregori, 5, amb un pressupost de 400,00 € (Exp.
35/2014), i aprovar la liquidació provisional per import de 40,29 €.

4.2

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de legalització de piscina a la
urbanització els Pilans, 91, amb un pressupost de 14.358,96 € (Exp. 25/2014), i aprovar la
liquidació provisional l i que és com segueix::
Autoliquidació

Tècnic

14.675,75 €

14.358,96 €

Impost

525,39 €

514,05 €

-11,34 €

Taxa

202,53 €

198,15 €

- 4,38 €

Total

727,92 €

712,20 €

- 15,72 €

Pressupost

4.3

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de construcció d'habitatge unifamiliar
aïllat a la urbanització Els Pilans, carrer Heura, 157, amb un pressupost de 153.013,82 € (Exp.
31/2014), i aprovar la liquidació provisional que és com segueix:
Tècnic

Autoliquidació

153.013,82 €

145.000,00 €

Impost

5.477,89 €

5.191,00 €

286,89 €

Taxa

2.111,59 €

2.001,00 €

110,59 €

Total
Instàncies

7.589,48 €

7.192,00 €

397,48 €

Pressupost

5.

Diferència

Diferència

5.1

Concedir, a LEGALEA, informe emès per la Policia Local referent a l'accident de circulació, de
data 26 de febrer de 2014.

5.2

Denegar ampliar autorització de 7 ml. per al gual número 186 ubicat al carrer Hort de la
Vila,4,.

5.3

Autoritzar l'ocupació de la via pública, amb una bastida d'uns 3 ml, al carrer Colon amb Pare
Rodés, amb motiu de la realització d'obres.

5.4

Denegar una plaça d'estacionament de minusvàlids prop del carrer Nules, 10 3r 1a, atès que
hi ha estacionaments autoritzats a l'Avinguda Diputació, al Passeig Ramon Bosch (zona de
terra) i al mateix carrer Nules.

5.5

Autoritzar per tallar el carrer La Séquia, el diumenge dia 6 de juliol de 2014, de les 20:00
hores fins la matinada, amb motiu de celebrar un sopar per festes majors.

977 501 511
977 500 524
ajuntament@roquetes.cat
Av. Diputació s/n
43520 Roquetes

5.6

Autoritzar per tancar el carrer Sant Ruf en el tram de la façana del local del carrer Major ,
30, el dia 25 de març de 2014, de les 18:30 h. fins a les 21:30 h., així com que es facilitin
tanques, amb motiu de la inauguració de l'activitat comercial al carrer Major, 30.

5.7

Concedir, a “Roquetes per la Independència”, autorització per ocupar l'espai públic davant
el mercat municipal, el dia 22 de març de les 10:00 h. a les 14:00 h, amb motiu de la
celebració de la companya “Signa un vot per la Independència”

6.

Departament de Serveis Socials

6.1

Concedir tres targetes d’aparcament per a persones disminuïdes.

977 501 511
977 500 524
ajuntament@roquetes.cat
Av. Diputació s/n
43520 Roquetes

