EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN FUNCIONS
1.

Aprovar, si procedeix, esborrany acta número 21/2015, de data 26 de maig de
2015.

2.

Hisenda

2.1

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa que ha de satisfer E.ON Energia, S.L.
per import de 34,85 €, en concepte de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats
explotadores de serveis de subministrament d'electricitat, durant el mes de
març de 2015.

2.2

Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
23.557,51 €, corresponents a factures incloses en la relació número 7/2015,
reconèixer les obligacions per import de 14.226,67 €, i ordenar el pagament.

2.3

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import d'11,00 € , en
concepte d'arreglar dos pantalons d'estiu, i ordenar el pagament.

2.4

Aprovar la relació número 04/2015, referent a l'impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) que ascendeix a l'import total
de 8.939,54 €, liquidacions des de la número 93 fins a la número 126/2015.

2.5

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 280,87 €
en concepte d'assegurança vehicle T 9451 S AD, adscrit al departament de la
brigada municipal, i ordenar el pagament.

3.

Llicències d'activitat

3.1

Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de quadres per a
bestiar equí, situada al polígon 54 parcel·la 65.

4.

Obres Públiques i Serveis

4.1

Concedir a Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. llicència urbanística per realitzar
les obres d'estesa de línia subterrània de baixa tensió per nou subministrament
al Passeig Manel Cid, s/n. Exp. 14/15-S.

5.

Llicències urbanístiques

5.1

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en distribució
de nou habitatge unifamiliar entre mitgeres, essent el domicili de l'obra Major,
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109 2n, amb un pressupost de 20.786,13 € € (Exp. 27/2015).
6.

Impostos i Taxes

6.1

Anul·lar el rebut de la taxa de guarderia rural per no correspondre el seu
pagament.

6.2

Anul·lar d'ofici el rebut de la taxa de gual per no correspondre.

6.3

Desestimar les al·legacions ja que no són ni fonamentades en dret, ni existeix
error aritmètic, material o de càlcul que determini la nul·litat de la liquidació
emesa.

7.

Instàncies

7.1

Cedir a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes, per al diumenge 7 de
juny, amb motiu de celebrar un dinar "al pati dels til·lers" ,per al socis i
convidats, el material següent: 40 cavallets, 20 taules, 150 cadires, 4
contenidors d'escombraries.

7.2

Autoritzar a la Penya Barcelonista Mont-Caro ocupar el Casal municipal Hort de
Cruells, el dia 6 de juny de 2015 amb motiu de que el futbol club Barcelona juga
la final de Champions, ni cedir el material següent: 300 cadires, 20 tanques, 2
punts de llum.

7.3

Autoritzar als Usuaris Aigües de la Caramella (SCCL) utilitzar el Casal de la
Ravaleta el dia 18 de juny de 2015, a les 19:30 hores, amb motiu de celebrar la
junta general anual.

7.4

Autoritzar ocupar el Casal municipal Hort de Cruells el dia 2 de juny de 2015 a
les 20:00 hores, amb motiu de celebrar la junta ordinària de Pou Felip.

7.5

Autoritzar ocupar el Casal municipal Hort de Cruells el dia 4 de juny de 2015 a
les 20:00 hores, amb motiu de celebrar la junta ordinària de Parellada Nord.

7.6

Autoritzar a l'entitat Moto Club Roquetes el tancament de la carretera T-341 el
proper dia 6 de juny ( des de les 20:00 hores fins a les 22:00 hores), amb motiu
de la realització d'activitats de la Concentració, habilitant els desviaments
necessaris per garantir la vialitat i la seguretat del trànsit, i han de respectar en
tot moment les normes de trànsit.

7.7

Autoritzar ocupar la via pública per tal de pintar la façana amb plataforma
elevadora, durant dos dies, al carrer València, 18.

7.8

Renovar l'autorització concedida per situar 3 taules i cadires davant de
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l’establiment “Bar Sport”, a la vorera del carrer Major, 10. L'autorització es
renova per tot l’any 2015, amb les mateixes condicions inicials.
8.

Subvencions

8.1

Sol·licitar una subvenció de 363,00€ a la Diputació de Tarragona per l’actuació
“Roquetes online” amb un pressupost total de 1.815,00€.

8.2

Sol·licitar una subvenció de 1.250,00€ a la Diputació de Tarragona per l’actuació
“Jornada gastronòmica” amb un pressupost total de 2.500,00€.
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