EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 13/2015

1.

Aprovar, si procedeix, esborrany acta número 12/2015, de data 31 de març
de 2015

2.

Hisenda

2.1

Revocar l'acord de la Junta de Govern Local, de data 10 de febrer de 2015, va
provar la bestreta, a compte, de la taxa que ha de satisfer E.ON Energia, S.L., per
import de 2.201,54 € en concepte de facturació d'electricitat realitzada, en
aquest municipi, durant el quart trimestre de 2014, així com aprovar la bestreta,
a compte, de la taxa que ha de satisfer E.ON Energia, S.L., per import de 33,02 €
en concepte de facturació d'electricitat realitzada, en aquest municipi, durant el
quart trimestre de 2014, en compliment de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals.

2.2

Revocar l'acord de la Junta de Govern Local, de data 10 de febrer de 2015, va
provar la bestreta, a compte, de la taxa que ha de satisfer E.ON Energia, S.L., per
import de 32,39 € en concepte de facturació d'electricitat realitzada, en aquest
municipi, durant el quart trimestre de 2014, així com aprovar la bestreta, a
compte, de la taxa que ha de satisfer E.ON Energia, S.L., per import de 0,49 € en
concepte de facturació d'electricitat realitzada, en aquest municipi, durant el
quart trimestre de 2014, en compliment de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals.

2.3

Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes de març
de 2015, i que ascendeix a 251,50 €.

2.4

Aprovar la liquidació corresponent a l’ocupació de la via pública per import de
816,96 €, en concepte de liquidació de la instal·lació del quiosc a la via pública,
al carrer Canal, corresponent al segon semestre 2014.

2.5

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 30,70 € ,
en concepte d'assistència a la II Jornada sobre renovació i autoorganització dels
Ajuntaments el dia 16 de març de 2015, a Barcelona, i ordenar el pagament.

2.6

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 20.000,00
€ a favor de Roquetes Comunicació, en concepte de transferència 2015, i
ordenar el pagament.

2.7

Aprovar el pressupost per import de 495,41 € (IVA inclòs), en concepte de
subministrament de materials per a la zona esportiva, a autoritzar i disposar la
despesa.
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2.8

Aprovar el pressupost per import de 3.884,07 € (IVA no inclòs), en concepte de
treballs i analítiques per al control i prevenció de legionel·la en edificis
municipals, i autoritzar i disposar la despesa.

2.9

Aprovar el pressupost per import de 517,28 € (IVA inclòs), en concepte
d'adquisició de material d'uniformitat per a la Policia Local, i autoritzar i
disposar la despesa.

3.

Obres Públiques i Serveis

3.1

Concedir, a Endesa Distribución Elèctrica, S.L.U., llicència urbanística per
realitzar les obres de desplaçament de línia aèria i nova línia aèria i subterrània
de B.T. del CT 23319 per nou subministrament al carrer Doctor Trueta, i a la
finca situada als carrers Joan Maragall, Churruca, i Doctor Trueta, amb un
pressupost de 2.844,05 € (Exp. 8/15-S), i aprovar la liquidació provisional per
import de 141,07 €.

4.

Impostos i Taxes

4.1

Denegar el sol·licitat, atès que la vivenda disposa de les condicions mínimes
d'habitabilitat, d'acord amb l'informe de l'arquitecte tècnic municipal..

5.

Instàncies

5.1

Concedir autorització per situar 4 taules, a la vorera davant de l'establiment
"Restaurant Amaré". L’autorització es concedeix per a l'anualitat 2015.

5.2

Concedir autorització per situar 3 taules, a la vorera davant de l'establiment
"Bar Ramonet". L’autorització es concedeix per a l'anualitat 2015.

5.3

Concedir, a l'Associació Trail Roquetes, tallar el trànsit al carrer canal, el dia 17
d'abril de 2015, de les 19:30 hores a les 21:00 hores.

5.4

Concedir, la baixa del gual de mitja jornada número 444 ubicat a la Vall de Safan,
9, a partir del segon semestre de 2015, així com fer efectiu el rebut
corresponent a l’any 2015, per import de 73,54 €, i presentar-lo a les oficines
municipals juntament amb la sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts per
tal que se li retorni l'import corresponent al segon semestre de l'any (36,77 €).

5.5

Concedir, a la Penya Taurina de Roquetes, cedir 100 cadires, amb motiu de
celebrar una reunió el dia 11 d'abril de 2015 al recinte de la plaça de bous
durant el matí.
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5.6

Sol·licitar al Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, ampliar
l'assistència a través de la plataforma de tramitació electrònica e-govern dintre
de l'àmbit d'Informàtica del catàleg de serveis d'assistència del SAM.

5.7

Denegar, ocupar el Casal de la Ravaleta per poder celebrar el matrimoni de les
18:00 hores fins a les 2:00 hores, atès que aquest Ajuntament no disposa de
locals o sales per realitzar aquest tipus d'actes.

6.

Subvencions

6.1

Sol·licitar la subvenció al Departament de Cultura – Institut Català de les
Empreses Culturals per a festivals de música organitzats per ens locals per un
import de 9.976,00 € en quant al pressupost de 19.952,00 € pel programa del
Festival del Tradicionàrius Terres de l’Ebre 2015, i comprometre’ns a la
realització de les activitats per a les quals es demanen les sol·licituds, en cas
d’obtenir-la.

I no havent-hi més assumptes a tractar la Presidència aixeca la sessió, de la qual jo, com
a secretària ho certifico.
Vist i plau
L’alcalde,

Francesc A. Gas Ferré
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