EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 20/2014, DE 27 DE MAIG

1.

Aprovar, esborrany acta anterior, número 19/2014, de data 20 de maig.

2.

Correspondència

2.1

La Fundació Esclerosi Múltiple comunica la data fixada per a la celebració del Mulla't
d'aquest any, que serà el diumenge dia 13 de juliol de 2014.

3.

Hisenda

3.1

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per IBERDROLA GENERACIÓN,
S.A.U, per import de 110,40 €, en concepte de taxa de facturació d'electricitat, per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o
entitats explotadores de serveis de subministrament, durant el mes d'abril de 2014.

3.2

Aprovar el pressupost presentat per l'empresa SOREA S.A., per import de 1.932,98 €
(IVA inclòs), en concepte de treballs de neteja i reparació a la depuradora de Pilans, i
autoritzar i disposar la despesa.

3.3

Aprovar el compte justificatiu, per import de 126,29 €, presentat per un tinent
d'alcalde, amb motiu de l'expedició d’un pagament a justificar.

3.4

Aprovar el compte justificatiu, per import 349,55 €, presentat pel conserge d'aquest
Ajuntament, en concepte de despeses diàries de correus.

4.

Llicències urbanístiques

4.1

Aprovar el projecte executiu referent a la construcció de nau industrial sense ús
específic, a la parcel·la AD01 dins de la UA-13.

4.2

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de doblar terrat 35 m2 en
rajoleta roja i allargar el mur existent en 66 ml per col·locar tela metàl·lica a
l'Avinguda Diputació, 20, polígon 51 parcel·la 158, amb un pressupost de 2.416,00 €
(Exp. 51/2014), i aprovar la liquidació provisional i que és com segueix::
Tècnic

Autoliquidació

2.416,00 €

1.810,00 €

Impost

86,49 €

64,80 €

21,69 €

Taxa

33,34 €

24,98 €

8,36 €

Total

119,83 €

89,78 €

30,05 €

Pressupost
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Diferència

4.3

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de legalització d'un pou al
polígon 20 parcel·la 24, amb un pressupost de 9.582,00 € (Exp. 53/2014), i aprovar la
liquidació provisional per import de 475,27 €.

4.4

Concedir, a Holporci S.L., llicència urbanística per realitzar les obres d'execució de
línia elèctrica MT+CT 250KVA per a l'explotació porcina existent a la partida
Parellades, polígon 23 parcel·la 10, amb un pressupost de 72.300,26 € (Exp.
63/2014), i aprovar la liquidació provisional per import de 3.586,09 €.

4.5

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de reparar teulada al carrer
Sagrat Cor, 18, amb amb un pressupost de 904,45 € (Exp. 59/2014), i aprovar la
liquidació provisional per import de 50,52 €.

4.6

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de fer reforma de “cuarto de
bany i aseo” al carrer Tirso de Molina, 1 5è E, amb un pressupost de 3.700,00 € (Exp.
61/2014), i aprovar la liquidació provisional per import de 183,52 €.

4.7

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de canviar instal·lacions taulell al
carrer Masia, 1 baixos, amb un pressupost de 4.042,15 € (Exp. 62/2014), i aprovar la
liquidació provisional per import de 200,49 €.

4.8

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de col·locació canal de desaigüe
de teulada per façana al carrer Sant Roc, 19, amb un pressupost de 300,00 € (Exp.
65/2014), i aprovar la liquidació provisional per import de 40,29 €.

4.9

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres d'arranjament de cuina i bany al
carrer Villòria, 18, amb un pressupost de 9.239,00 (Exp. 67/2014), i aprovar la
liquidació provisional per import de 458,26 €.

4.10

Concedir, a ICEBERG 33 S.L., llicència urbanística per realitzar les obres d'obrir dos
finestres a la façana al polígon Pla de l'Estació 1 C, amb un pressupost de 1.400,00 €
(Exp. 69/2014), i aprovar la liquidació provisional per import de 69,44 €.

5.

Impostos i taxes

5.1

Anul·lar rebuts per no correspondre el seu pagament.

5.2

Anul·lar rebuts per no correspondre el seu pagament.

6.

Instàncies

6.1

Concedir, a INTRAGES Efficient work, informe emès per la Policia Local, referent al
sinistre ocorregut el dia 20 de maig de 2014.

6.2

Concedir, a BCN, informe emès per la Policia Local, referent al sinistre ocorregut el
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dia 20 de maig de 2014.
6.3

Concedir, a BCN, informe emès per la Policia Local, referent al sinistre ocorregut el
dia 19 de febrer de 2014.

6.4

Autoritzar, al Jutjat de Pau de Roquetes, per ocupar el saló de Plens d'aquest
Ajuntament, el dia 6 de setembre de 2014, a les 13:30 hores, amb motiu de la
celebració d'un matrimoni civil.

6.5

Autoritzar per ocupar el tram del carrer Santa Anna, entre els carrers Gaia i Sant
Joan, amb 10 taules, 40 cadires i vetlladors de roba, durant els dies de Festes Majors.

6.6

Autoritzar, al Club Futbol Sala de Roquetes, per ocupar el pavelló, el dia 3 de juny de
2014 fins al 28 de juny de 2014, de les 19:30 hores fins les 22:30 hores els dimarts i
dijous, amb motiu de la celebració d'una Lliga d'Estiu de Futbol Sala masculí.

6.7

Autoritzar, al Club Futbol Sala de Roquetes, per ocupar el pavelló, el dia 28 de juny
de 2014, de les 9:00 h. fins a les 14:00 hores, i per la tarda a partir de les 16:00 hores,
amb motiu de la celebració del I Torneig de Futbol Sala Base Femení.

6.8

Autoritzar, al Club Futbol Sala de Roquetes, per ocupar el pavelló, el dia 4 de juliol
de 2014, a partir de les 19:00 hores i, el dia 5 de juliol de 2014, a partir de les 20:30
hores, per a la realització del Torneig de Futbol Sala 24 h.

6.9

Autoritzar, al Club Futbol Sala de Roquetes, per ocupar el pavelló el dia 9 de juliol de
2014, de les 16:30 hores fins a les 22:30 hores per a la celebració del VII Torneig de
Futbol Sala Femení de Festes de Roquetes.

6.10

Autoritzar per ocupar el pavelló el dia 21 de juny de 2014, pel matí, i per la tarda,
amb motiu de la celebració d'una jornada de voleibol, per al 6è curs i 1r d'ESO,
durant horari lectiu.

6.11

Autoritzar, al Club de Futbol Roquetenc, per ocupar les instal·lacions del camp de
futbol municipal, amb motiu de la celebració de la Festa Final de Temporada, el
proper dia 7 de juny de 2014, així com també se'ls deixa el següent: 25 taules i els
corresponents cavallets i 110 cadires.

6.12

Autoritzar, a la Penya Barcelonista Mont-Caro, per ocupar l'espai de l'Hort de Cruells,
el dia 7 de juny de 2014, així cedir l'ús del material següent: 200 cadires, 25 taules,
amb el cavallets corresponents, 20 tanques i 1 punt de llum.

6.13

Autoritzar, al El Club Pati Roquetes, per ocupar el pavelló, el dia 6 de juliol de 2014,
partir de les 21:00 hores, amb motiu de la realització del IV Festival del Club Pati
Roquetes.

6.14

Comunicar, a l'Associació cultural Esperança Joves Musulmans, que aquest
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Ajuntament no disposa de la carpa de la Generalitat.
6.15

Concedir, a l'entitat Comerç Agrupat de Roquetes, amb motiu de la celebració dels
actes d'inauguració de les jornades gastronòmiques d'enguany, el dia 8 de juny de
2014 el següent: permís per a la instal·lació d'entre 15 a 20 estands a la calçada de
l'Avinguda Port de Caro, d'una mida aproximada de 3 x 3 m. cadascun, 300 cartells
anunciadors jornades, 1000 tiquets consumicions jornades, 40 cadires per als
estands, punts de llum per al 15 estands amb la potència necessària, punt de llum
per als inflables al carrer Canal, penjar les dues pancartes volants, penjar la
pancarta davant el mercat, publicitat de les jornades a través d'Antena Caro, tarima
per actuació musical, amb punt de llum per connectar, faristol i micròfon, accés al
mercat municipal el dia 7 de juny de 2014, dissabte, i dia 8 de juny de 2014,
diumenge.

6.16

Autoritzar, a l'entitat Comerç Agrupat de Roquetes, el tall de circulació del carrer
Major i Avinguda Port de Caro, des del carrer Rebull fins al carrer Escorial, de les
11:00 hores fins a les 24:00 hores, amb motiu de la celebració de les jornades
gastronòmiques, sempre que disposin amb caràcter previ, la preceptiva autorització
del Servei Català de Transit.

6.17

Cedir, al Trail Roquetes, la maquina desbrossadora de la Brigada Municipal, des del
dia 30 de maig fins al dia 2 de juny de 2014, amb motiu de la realització del KM
Vertical el proper mes d'agost.

6.18

Autoritzar, al PSC, per ocupar una sala del Casal municipal Hort de Cruells, el dia 3
de juny de 2014, a partir de les 20:00h., amb motiu de realitzar una reunió.

7.

Transport social

7.1

Concedir la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.
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