EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 12/2014, DE 25 DE MARÇ
1.

Aprovar, esborrany acta número 11/2014, de data 18 de març.

2.

Correspondència

2.1

La Direcció General de Comerç comunica que, al municipi de Roquetes, el calendari de festius
amb obertura comercial autoritzada per a l'any 2014, és el següent:
- 5 i 12 de gener,
- 6 de juliol,
- 12 d'octubre,
- 1 de novembre,
- 6,8,14,21 i 28 de desembre

3.

Hisenda

3.1

Aprovar la taxa a satisfer IBERDROLA SAU per import total de 115,70 €, 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'energia elèctrica, durant el mes de
febrer de l'any 2014.

3.2

Aprovar la liquidació de les reserves d'espai a la via pública per a càrrega i descàrrega i per a
aparcament exclusiu o prohibició d'estacionament corresponent a l'any 2013, per un import
total de 1.399,60 €.

3.3

Aprovar la relació número 04/2014, referent a l'impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) que ascendeix a l'import total de 10.931,56€,
liquidacions des de la número 62 fins a la número 81/2014.

3.4

Aprovar el pressupost presentat, per EBREMETAL, SL, per import de 693,21 € (IVA inclòs), en
concepte de treballs de substitució d'un vidre trencat al pavelló municipal, i autoritzar i
disposar la despesa.

3.5

Aprovar el pressupost presentat, per SPORTS FEVI SL, per import de 69,95 € € (IVA inclòs),
en concepte de subministrament de xarxes per a les porteries del pavelló, i autoritzar i
disposar la despesa.

3.6

Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de 35.027,01 €,
corresponents a factures incloses a la relació núm. 5/2014, i reconèixer l'obligació per import
de 1.144,68 €; i ordenar el pagament.

3.7

Aprovar la liquidació número 2014.560.0.0548 presentada per la Confederación Hidrográfica
del Ebro, per import de 464,91 €, referent a la depuradora de la urbanització els Pilans,
anualitat 2013, i autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 464,91
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€, i ordenar el pagament.
3.8

Sol·licitar a BASE, organisme autònom de recaptació, que, d'acord amb la delegació
conferida, porti a terme la via de constrenyiment contra la mercantil PROMOINMOB SANT
BOI 2005, SL, atès que aquesta no ha satisfet el deute en període voluntari.

3.9

Aprovar el pressupost, presentat per C&P. ADVOCATS, COMAS & PINYOL, ADVOCATS, per
import de 17.975,52 € (IVA no inclòs), en concepte de treballs del recurs d'apel·lació contra la
Sentència en primera instància del Jutjat núm. 2 de Tarragona de data 5 de març de 2014, en
el recurs contenciós administratiu núm. 149/2012 interposat per l'entitat “ARC
CONCESIONARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A.”, contra la desestimació presumpta de l'escrit
presentat davant de l'Ajuntament de Roquetes intimant la resolució del contracte de
“concessió d'obra pública per a la construcció de la piscina municipal”, i autoritzar i disposar
la despesa.

4.

Llicències d'activitat

4.1

Donar-se per assabentada, amb efectes de data 12 de març de 2014, de l'exercici de
l’activitat d’allotjament rural, en la modalitat de casa de poble independent, en els immobles
del carrer Ros de Medrano, número 10, amb el nom de l'establiment casa Llebra II, amb 4
places, i mossèn Samuel, número 9, amb el nom de l'establiment Llebra I, amb 4 places,
d’aquest municipi.

4.2

Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de restaurant bar, situada al
carrer Escorial, número 4, baixos, d'aquest municipi.

4.3

Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de taller de reparació de
vehicles, branques mecànica, electricitat i carrosseria, situada a l'avinguda Diputació, 22,
baixos, d'aquest municipi.

4.4

Donar-se per assabentada que, amb efectes de data 5 de març de 2014, la mercantil MENCAR
TRANSPORTING SL, exerceix l’activitat d'oficina d'agència de transports, al carrer Consolació,
número 11, d’aquest municipi.

5.

Llicències urbanístiques.

5.1

Concedir llicència de primera ocupació de l’habitatge situat al carrer Mossén Samuel, 10
carrer Ros de Medrano, 9, per les obres realitzades de rehabilitació d'edificació existent per a
destinar-la a casa de poble independent per allotjament rural, i inclou ampliació a la planta
primera.

5.2

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de reparació de teulada, aixi com
reforçar una de les parets i reparació d'algun desperfecte d'aquestes al polígon 48 parcel·la
63, amb un pressupost de 3.409,90 € (Exp. 34/2014), i aprovar la liquidació provisional per
import de 169,13 €.

5.3

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de canviar banyera per plat de dutxa al
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carrer Isabel II, 16 4rt 3r, amb un pressupost de 900,00 € (Exp.37/2014), i aprovar la
liquidació provisional per import de 40,29 €.
5.4

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres d'instal·lació d'ascensor hidràulic al
carrer Sant Joaquim, 10, amb un pressupost d'11.278.82 € (Exp. 39/2014), i aprovar la
liquidació provisional per import de 559,43 €.

5.5

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres rehabilitació d'una caseta de camp per
destinar-la a magatzem agrícola al polígon 6 parcel·la 46 partida Lloret, amb un pressupost
de 20.775,33€ (Exp. 130/2013), i aprovar la liquidació provisional per import de 1.030,46 €.

6.

Instàncies

6.1

Autoritzar, a l'Associació de Veïns del Port -Mont Caro, per ocupar la sala polivalent de la
biblioteca, el dia 15 d'abril de 2014, a les 20:00 h. amb motiu de celebrar una reunió
informativa amb els seus associats.

6.2

Autoritzar, a “Roquetes per la Independència”, per ocupar una sala del Casal municipal Hort
de Cruells, el dia 28 de març de 2014, de les 19:00 h. ales 22:00 h. per tal de celebrar una
reunió.

6.3

Autoritzar per ocupar una sala del Casal municipal Hort de Cruells, el dia 12 d'abril de 2014, a
les 19:00 h. en primera convocatòria i en segona convocatòria a les 19:30 h., per tal de
celebrar una reunió.

6.4

Denegar, a Xiringuito Cas & Ter C.B, l'autorització per ocupar un lloc al mercat ambulant del
divendres, per tal de poder vendre snacks, begudes, patates i bocates, atès que al mercat
ambulant no està permès vendre aquest tipus de productes, ja que es ven al mercat
municipal.

6.5

Autoritzar l'ocupació de la via pública, durant un dia, amb una bastida i col·locar una canal al
carrer Sagrat Cor, 26.

6.6

Autoritzar, a CONSAG ASSITÈNCIA SL, l'ocupació de la via pública, amb una bastida, i
col·locar una canal a la Torre d'en Gil, 122.

7.

Cementiri.

7.1

Autoritzar el canvi de la làpida del nínxol número 200 de la sèrie 1ª del cementiri municipal.

8.

Subvencions.

8.1

Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d’Assistència al Ciutadà-Cultura
per import de 1.100,00€ per l’actuació: Adequació del Centre d'Interpretació Museística de
Roquetes pel Recull històric de la tasca de rellotgers de campanars, 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.
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Així com 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.
8.2

Sol·licitar una subvenció de 17.400,80€ al Consell Català de l'Esport, per a finançar la reforma
del vestuari al camp de futbol de Roquetes (número de referència de la instal·lació al CeeC
4313310004), d'acord al pressupost de 59.320,92€ i el punt 9è de la convocatòria, així com
comprometre'ns a la realització de l'actuació per a les quals es demana la sol·licitud, en cas
d’obtenir-la.

8.3

Sol·licitar una subvenció al Departament de Benestar Social i Família, per a finançar la
implementació de projectes que incorporin la perspectiva de gènere i de les dones (supòsit
B), concretament per la programació anual d’activitats adreçades a les dones -Projecte B2- i
pels programes formatius de diferents formats adreçats a les dones -Projecte B4-, per un
import de 3.000,00 € (supòsit B2) i 2.900,00 € pel projecte B4 sobre un pressupost de
despeses de 3.500,00 € (supòsit B2) i 2.900,00 (supòsit B4) i, així com comprometre'ns a la
realització de les activitats per a les quals es demana la sol·licitud, en cas d’obtenir-la.
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