EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 14/2014, DE 8 D'ABRIL
1.

Aprovar, esborrany acta anterior número 13/2014, de data 1 d'abril.

2.

Hisenda

2.1

Aprovar la liquidació de l'ocupació de la via pública, corresponent al mes de març de
2014, per import de 364,88 €.

2.2

Aprovar el pressupost, presentat per ETRA BONAL SA, per import de 1.401,03 € (IVA
inclòs), referent a la substitució de columna de l'enllumenat públic afectada per
accident de tràfic, i autoritzar i disposar la despesa.

2.3

Aprovar el pressupost, presentat per SOREA SAU, per import de 195,73 € (IVA inclòs),
referent a l'analítica a la depuradora de Pilans, i autoritzar i disposar la despesa.

2.4

Aprovar el compte justificatiu, per import de 387,31 €, presentat pel conserge de
l'Ajuntament.

2.5

La Secretaria General de Coordinació autonòmica i local comunica la distribució de les
quotes nacionals de l'impost sobre activitats econòmiques segon procés de 2013,
període 1-06-2013 a 30-11-2013.
Import distribució

Euros

Total distribució quota nacional

3.388,79

Diferències compensades art. 67 Llei
65/97
Total distribució quota compensada

-0,91
3.387,88

2.6

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació, per import de 622,54 €, pel
lloguer, corresponent al mes d'abril de 2014, del local situat al carrer Major núm. 5
baixos, on es troba ubicat el Jutjat de Pau de Roquetes, i ordenar el pagament.

2.7

Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de 68.455,07
€, corresponents a factures incloses en la relació núm. 6/2014, reconèixer les
obligacions per import de 1.239,02 €; i ordenar el pagament.

2.8

Aprovar el pressupost, presentat per Prontoservis SL, per import de 1.736,35 € (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.

2.9

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 71,50 €, a favor
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de Fruibesol 2008 S.L, en concepte d'adquisició de calçots per a la Calçotada Jove, i
ordenar el pagament.
2.10

Aprovar el compte justificatiu, per import de 66,25 €, presentat per la directora de la
biblioteca.

2.11

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació a favor dels proveïdors que tot
seguit es detallen, i ordenar els pagaments.
Proveïdor

Import

Cinta Ramos Pallarés

39,00 €

Cadena Llums S.C.P.

69,95 €

Pinturas Tarragona 2000 SL

40,27 €

2.12

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 69,00 €, a favor
d'un agent de la Policia Local, en concepte d'assistència a un judici a l'Audiència
Provincial de Tarragona, el dia 19 de març de 2014, juntament amb un altre agent, i
ordenar el pagament.

2.13

Sol·licitar a Base-Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona, una bestreta
extraordinària per a l’exercici 2014 per import de 600.000,00 euros, segons els límits
establerts per Base per aquest exercici i a retornar/amortitzar abans del 31 de
desembre de 2014.

2.14

Aprovar l'oferta d'inspecció periòdica reglamentària de baixa tensió de la piscina
municipal, per import de 342,43 € (IVA inclòs), presentada per TÜV Rheinlnad Ibèrica
Inspection, Certification & Texting, S.A. i autoritzar i disposar la despesa.

2.15

Concedir el fraccionament de pagament de la concessió de la parada número 13 del
mercat municipal.

3.

Llicències d'activitat

3.1

Donar de baixa l'activitat d'establiment de bar anomenat Mont Caro situat al carrer
Ulldecona, 2 baixos, a partir de l'1 abril de 2014.

3.2

Donar-se per assabentada, amb efectes de data 17 de febrer de 2014, de l'exercici
d'una activitat ramadera amb dos equins, a la parcel·la 136 del polígon 15..

4.

Llicències urbanístiques

4.1

Concedir llicència urbanística de constitució de règim de propietat horitzontal de
l'edifici situat al carrer Ulldecona, 2. el qual constarà de planta baixa:1 local comercial i
1 habitatge; de planta primera: 1 habitatge; de planta segona: 1 habitatge.
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5.

Impostos i Taxes

5.1

Anul·lar el rebut de la Taxa de clavegueram, any 2013, per un import de 22,00€, per
no correspondre-li el pagament, i emetre un altre rebut, pel mateix concepte i import.

6

Instàncies

6.1

Autoritzar per ocupar la sala d'audiovisuals del Centre d'interpretació museística del
Casal de Joves, així com l'ús del canó projector.

6.2

Denegar l'autorització per ocupar un local, dos vegades a la setmana, per a unes 10 o
15 persones per fer meditació, atès que l'Ajuntament de Roquetes no disposa de
locals per a destinar a aquest ús, i els locals municipals es cedeixen a associacions
municipals sense ànim de lucre.

6.3

Autoritzar, a CBE Making Dance, per ocupar el pavelló municipal el dia 27 d'abril de
2014, de les 12:00h.a les 14:00h.així com també deixar-los 150 cadires, per tal de
celebrar el festival de primavera dels grups infantils i juvenils del club.

6.4

Concedir, a INTRAGES Efficient work, informe emès per la Policia Local referent a
l'accident de circulació, de data 30 de març de 2014.

6.5

Proposar a l'empresa ALEGRIA ACTIVITY, S.L. la ubicació de la unitat informativa
mòbil.

6.6

Autoritzar, al Club Patí Roquetes, per ocupar la pista de l'escola M. Marcel·lí Domingo
de Roquetes, per poder entrenar 2 hores els dimecres a la tarda amb motiu de les
activitats que realitzen, i que serà a partir del dia 23 d'abril de 2014, no obstant,
aquest autorització queda condicionada a les activitats programades per l'escola M.
Marcel·lí Domingo, i denegar ocupar la pista de l'escola M. Marcel·lí Domingo de
Roquetes, per poder entrenar 2 hores els dissabtes al matí, atès que l'espai de l'escola
no està disponible.

6.7

Autoritzar per ocupar la via pública de la vora del canal (costat restaurant Amaré,) el
dia 11 d'abril de 2014, de les 9:30 h. a les 13:30 h. amb motiu de que Convergència
Democràtica de Catalunya, voldrien posar una parada per la campanya del “Sí”.

7.

Subvencions

7.1

Sol·licitar la subvenció, al Departament de Cultura – Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural, per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i
l'associacionisme organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense
finalitat de lucre per un import de 788,15 € en quant al pressupost de 1.576,30 € pel
programa d'Activitats de la cultura popular i tradicional Roquetes'14, i
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comprometre’ns a la realització de les activitats per a les quals es demanen les
sol·licituds, en cas d’obtenir-la.
8.

Llicències de gossos perillosos

8.1

Concedir llicència per a la tinença d’un gos considerat potencialment perillós,.
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