EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM. 16/2014, DE 29 D'ABRIL

1.

Aprovar, esborrany acta anterior, número 15/2014, de data 22 abril.

2.

Hisenda

2.1

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per ORANGE ESPAGNE, SAU, per
import total de 169,59 € en concepte de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores
de serveis de subministrament, durant el primer trimestre de 2014.

2.2

Aprovar el compte justificatiu, per import de 1.293,55 €, presentat per una auxiliar
administratiu, per atendre el pagament de les despeses de les bosses cotillon per
la festa de cap d’any, dels caramels per a la festivitat de reis i per als diferents
actes protocolaris.

2.3

Aprovar el compte justificatiu, per import de 268,91 €, presentat per una auxiliar
administratiu, per atendre el pagament de les despeses de la jornada participava
de joventut "A Roquetes, les volem ben fetes" que es va realitzar, el dissabte 22
de març de 2014, al Casal de Joves de Roquetes.

2.4

Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per
import de 20.000,00 € a favor de Roquetes Comunicació, en concepte de
transferència 2014.

2.5

Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per
import 40,24 €, en concepte d'actes programats a la biblioteca.

2.6

Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer les obligacions 22.305,85 €
corresponents a factures incloses en la relació núm. 7/2014 i, i reconèixer les
obligacions per import 516,77 € de la factura de l'esmentada relació; i ordenar el
pagament.

2.7

Efectuar el pagament no pressupostari a BASE -Gestió d'Ingressos Locals, atès que
la Generalitat de Catalunya ha ingressat al compte de l'Ajuntament de Roquetes,
la quantitat de 14,74 €, corresponent a la taxa d'escombraries de diferents indrets
de la seva propietat

2.8

La Delegació d'Economia i Hisenda de Tarragona comunica la distribució de les
quotes provincials de l'impost sobre activitats econòmiques, segon procés de
2013, període 1-06-2013 a 30-11-2013. Total distribució quota compensada 382,49
euros.
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3.

Llicències d'activitat

3.1

Donar-se per assabentada, amb efectes de data 7 de març de 2014, de l'exercici de
l'activitat de professional relacionat amb les activitats financeres, ubicades al
carrer Major, 30, baixos, d'aquest municipi.

4.

Obres i Serveis

4.1

Concedir, a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., llicència urbanística per
realitzar les obres d'obertura d'1 cata en vorera i calçada de 9,04 m per connexió
d'un ramal per subministrament a nous abonats a la finca situada a la urbanització
Torre d'En Gil, 116, amb un pressupost de 271,80 € (Exp. 4/14-S), i aprovar la
liquidació provisional de 40,69 €.

5.

Instàncies

5.1

Concedir a ÀMBIT, S.C.P., autorització per ocupar la via pública, el dia 3 de maig de
2014, amb un camió cistella davant de l'immoble de l'Av. Port de Caro, 18, amb
motiu d'arranjar unes filtracions a la façana d'aquest immoble localitzades
puntualment en una zona.

5.2

Autoritzar l'ocupació de la via pública, amb una plataforma elevadora, al carrer
Colón, 23, per entrar un camió-plataforma en direcció contrària al carrer Balagué,
amb motiu de pintar les parets mitgeres de l'immoble esmentat,

5.3

Denegar que es posi un mirall a la sortida de la Vall del Marquès.

5.4

Autoritzar, a “Roquetes per la Independència”, l'ocupació de la sala polivalent de
la biblioteca Mercè Lleixà, els dies 9 i 23 de maig de 2014, a les 20:00 h , per tal de
dur a terme unes xerrades informatives sobre el futur de Catalunya.

5.5

Autoritzar, a l'Associació de Joves la Ravaleta i a la Comissió de festes de la
Ravaleta, l'ocupació del Casal de la Ravaleta el dia 10 de maig de 2014, sempre i
quan es prengui les mesures adequades per evitar perjudicis a tercers, així com el
material següent: l'escenari, 10 tanques grogues.

6.

Serveis socials

6.1

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes..
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