EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 19/2014, DE 20 DE MAIG

1.

Aprovar, esborrany acta anterior, número 18/2014, de data 13 de maig.

2.

Hisenda

2.1

Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per
import de 622,54 €, en concepte de lloguer del Jutjat de Pau, ubicat al carrer Major, 5
corresponent al mes de maig de 2014, així com ordenar el pagament.

2.2

Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per
import de 879,63 € , en concepte del lloguer, corresponent al mes de maig de 2014, del
local situat al carrer Anselm Clavé s/n, on es desenvolupa el mòdul de perruqueria de
l'IES Roquetes, així com ordenar el pagament.

2.3

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 €, en concepte de
gestió de residus de la construcció, segons llicència d'obres núm. 138/2013.

2.4

Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament. per
import de 21,35 € a un agent de la Policia Local, en concepte d'assistència, com a
testimoni, a un judici a l'Audiència Provincial de Tarragona, el dia 14 de maig de 2014.

2.5

Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament. per
import de 269,95 €, a favor de REALE SEGUROS GENERALES S.A, en concepte
d'assegurança vehicle adscrit al departament d'obres, amb una vigència des del 4 de
maig de 2014 fins el 4 de maig de 2015, així com ordenar el pagament.

2.6

Aprovar la devolució d'ingrés per import de 1.469,82 € a favor de la companyia Zurich
Seguros, atès el comunicat d'intervencions de la Policia Local de data 26 de juliol de
2013, el qual posava de manifest, que es va cremar a la via pública,al carrer Hort de la
Vila, 9, un vehicle, causant danys al paviment i a la vorera, així com a la façana de
l'immoble del carrer esmentat, atès que la companyia Zurich Seguros, va efectuar un
ingrés, per errada, a aquest Ajuntament per import de 3.429,04 €, a Catalunya Caixa, en
data 9 de maig de 2014.

3.

Llicències d'activitat

3.1

Donar-se per assabentada, amb efectes de data 31 de març de 2014, de l'exercici de
l’activitat d'explotació apícola d'autoconsum amb 10 caixes d'arnes, al polígon 46
parcel·la 28, d’aquest municipi.
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4.

Llicències urbanístiques

4.1

Aprovar la liquidació complementària de la llicència urbanística (exp. 29/2014),
atorgada a la comunitat de veïns de l'edifici FRASA, per import de 93,20 €

4.2

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de construcció d'una barbacoa, a la
urbanització Els Pilans, 116, amb un pressupost d'11.075,90 € (Exp. 44/2014), i aprovar
la liquidació provisional que és com segueix:
Tècnic
Pressupost

Autoliquidació

Diferència

11.075,90 €

7.500,00 €

Impost

396,52 €

268,50 €

128,02 €

Taxa

152,85 €

103,50 €

49,35 €

Total

549,37 €

372,00 €

177,37 €

4.3

Concedir, a Àmbit S.C.P, llicència urbanística per realitzar les obres d'inspecció i
reparació del filtracions a la façana a l'Av. Port de Caro, 18, amb un pressupost de
600,00 € (Exp. 50/2014), i aprovar la liquidació provisional per import de 40,29 €

4.4

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres treure voladís de la teulada dins
del terrat 6 ml. x 0,80 m. al carrer Sant Antoni, 19, amb un pressupost de 1.200,00 €
(Exp. 56/2014), i aprovar la liquidació provisional per import de 40,29 €

4.5

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres d'enderrocar tres envans per
ampliar menjador i col·locar una biga de 3,5 ml, al carrer Progrés, 1, amb un pressupost
de 600,00 € (Exp. 57/2014), i aprovar la liquidació provisional per import de 40,29 €.

5.

Impostos i Taxes

5.1

Donar trasllat a la Gerència Territorial del Cadastre de l'escriptura de compravenda i
agrupació de les finques i anul·lar el rebut, per no correspondre el seu pagament,
proposar l’emissió d’un nou rebut en concepte d’IBI de rústica de les parcel·les
cadastrals 30, 31 i 41 del polígon 54, d'aquest municipi.

5.2

Anul·lar el rebut de la Taxa de Clavegueram, any 2013, de l'immoble de l'av. Port de
Caro, 25, baixos i emetre un altre rebut pel mateix concepte i import a nom del titular
correcte.

6.

Instàncies

6.1

Concedir, a Reale Seguros, informe de la Policia Local, referent al sinistre ocorregut el
dia 26 de juliol de 2013.
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6.2

Autoritzar, a la Societat de Caçadors La Perdiu Roquetense, per ocupar la sala d'actes
de la biblioteca, així com 120 cadires, per al dia 30 de maig de 2014, a partir de les 21h,
amb motiu de realitzar una Assemblea general ordinària de socis.

6.3

Autoritzar, a la Unió de Pagesos de les Terres de l'Ebre, per ocupar la sala d'actes de
la biblioteca, el dia 21 de maig de 2014, de les 19:30 h. a les 21:30h, així com disposar
d'unes 30 cadires al voltant d'una taula, amb motiu de realitzar una reunió sectorial
sobre l'olivera.

6.4

Autoritzar, a l'Associació d'Arts i Teràpies Naturals, per ocupar la sala d'actes de la
biblioteca, el dia 13 de juny de 2014, a partir de les 19h.per tal de fer la presentació
oficial de l'Associació i de la pubilla de les Festes Majors.

6.5

Autoritzar, a l'Associació Esperança Cultural de joves musulmans, per ocupar una sala
del Casal municipal Hort de Cruells, el dia 24 de maig de 2014, de les 18h a les 21h., per
tal de realitzar una reunió de joves.

6.6

Autoritzar l'ocupació de la via pública, amb 6 taules i cadires, muntades sobre tarima i
amb vetllador, durant tot l'any, a la calçada davant de l’establiment “Bar-Restaurant Lo
Cau de la Reina”, al carrer Sant Antoni, 9. L’autorització es concedeix per a l'anualitat
2014, i aprovar la liquidació definitiva de les taxes, per un import de 347,00 €.

6.7

Autoritzar a Construccions Josifer SL, per ocupar i tallar la via pública al carrer Santa
Càndia, núm. 16, els dies 21 i 22 de maig de 2014, amb motiu de realitzar obres segons
la llicència urbanística núm. 46/2014, al carrer Santa Càndia, núm. 16.

6.8

Concedir, a BCN, informe emès per la Policia Local, referent al sinistre ocorregut el dia
14 de febrer de 2014.

6.9

Concedir, a BCN, informe emès per la Policia Local, referent al sinistre ocorregut el dia
5 de maig de 2014.

6.10

Concedir, a BCN, informe emès per la Policia Local, referent al sinistre ocorregut el dia
5 de maig de 2014.

6.11

Autoritzar, a Comunitat de Regants de “La Paridora del Lloro”, per ocupar una sala del
Casal municipal Hort de Cruells, el dia 28 de maig de 2014, a les 20h. amb motiu de
celebrar una Assemblea General.

6.12

Comunicar, a l'AMPA Escola Mestre Marcel·lí Domingo de Roquetes, que aquest
Ajuntament tindrà una acurada neteja de les pistes i patis, eliminant la terra, les pedres
i els objectes que podrien provocar accidents indesitjables, així com la col·laboració de
la conserge per controlar l'accés i la correcta utilització de les instal·lacions del centre.

6.13

Autoritzar, al Club Voleibol Roquetes, per ocupar el Casal de la Ravaleta, amb motiu de
la realització del sopar fi de temporada, juntament amb la presentació de les pubilles
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de l'entitat, així com el material següent: 50 plafons per poder muntar les taules,100
cavallets,180 cadires, i 6 plafons separadors.
6.14

Autoritzar, a Usuaris d'Aigües de la Caramella, per ocupar les instal·lacions del casal La
Ravaleta, el dia 20 de juny de 2014, a les 19:30h., amb motiu de celebrar la Junta
General anual.

6.15

Autoritzar, a l'Escola Raval de Cristo, per ocupar el casal La Ravaleta, el dia 18 de juny
de 2014, a les 19 h.,amb motiu de la celebració del festival de fi de curs, així com el
material següent: 14 mòduls, i 200 cadires, així com també tindran a la disposició d'un
canó i d'una pantalla.

6.16

Concedir, una zona anàloga, de la llicència de gual permanent de 5 ml. núm. 500, de
l'immoble situat al carrer Sant Joaquim, s/n.

7.

Cementiri

7.1

Autoritzar la transmissió de titularitat dels drets funeraris del nínxol núm. 39 de la sèrie
8a.
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