EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM. 29/2015, DE DATA 25 D'AGOST DE 2015
1.

Aprovar, si procedeix, esborrany acta número 28/2015, de data 11 d'agost
de 2015

2.

Hisenda

2.1

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació a favor de BASE
Gestió d'Ingressos, les quotes corresponents al període del 21/01/15 al
20/01/16, i que tot seguit es detallen:
Parcel·la 154 – 197,98€ /anual
Parcel·la 155 – 238,10€ /anual
Parcel·la 156 – 240,19€ /anual
Ordenar el pagament.

2.2

Aprovar el compte justificatiu, per import de 154,90 €.

2.3

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 € en
concepte de gestió de runes a la llicència urbanística núm. 41/2015.

2.4

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 € en
concepte de gestió de runes a la llicència urbanística núm. 43/2015.

2.5

Concedir la devolució de la fiança dipositada Per import de 150,00 € en
concepte de gestió de runes a la llicència urbanística núm. 74/2015.

2.6

Donar de baixa del padró de la Taxa de Clavegueram, l'adreça tributària: c.
Ros de Medrano, B, 2, BJ, i anul·lar els rebuts emesos per aquest concepte,
anys 2013, 2014 i 2015 i concedir la devolució de l'import total de 66,00 €.

2.7

Donar de baixa del padró de la Taxa d'Escombraries, a partir de l'any 2016,
l'adreça tributària: c. Lleida, 38, 1.

2.8

Aprovar la liquidació corresponent al mes de juliol de 2015 de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de
satisfer l'empresa Iberdrola Clientes SAU per import de 207,70 euros.

2.9

Aprovar la liquidació corresponent al mes de juliol 2015 de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de
satisfer l'empresa Iberdrola Comercialización de Último Recurso SAU per
import de 0,14 euros.
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2.10

Ordenar el pagament no pressupostari mitjançant transferència a l'Entitat
Urbanística Col·laboradora de Conservació del Pla Parcial Els Pilans de
l'import de 0,67 €, mes de juny.

2.11

Ordenar el pagament no pressupostari mitjançant transferència a l'Entitat
Urbanística Col·laboradora de Conservació del Pla Parcial Els Pilans de
l'import de 385,23 €, mes de juliol.

2.12

La Delegació d'Economia i Hisenda a Tarragona adjunta la liquidació
definitiva de la participació en els tributs de l'Estat corresponent a l'exercici
2013, i que tot seguit es detalla:
Variables

Coeficient

Població
ponderada

Valor unitari Partic.per
de la variable variables

Població

1,17

9.707,49

105.73783542 1.026.448,98

Esforç fiscal

1.12650311

9.346,60

15.55097436

145.348,68

18.233,49

16.15338123

294.532,47

Invers de la 2.19760
capacitat
tributària
Total

1.466.330,13

Mínim garantitzat

894.243,06

Ajust per garantia de mínims

566.270,61

Participació
compensació

total

exclosa 1.460.513,67

Compensació

91.792,39

Participació total

1.552.306,06

Participació total

Bestretes a compte

Liquidació definitiva

1.552.306,06

1.620.866,28

-68.560,22

Import total a reintegrar
68.560,22

2.13

La Secretaria General de Coordinació autonòmica i local comunica la
2/7

distribució de les quotes nacionals de l'impost sobre activitats econòmiques
segon procés de 2014, període 1-06-2014 a 30-11-2014.
Població

Subjecte passiu Total quota tarifa
quota municipal

8.297

74

37.340,12

Càlcul de distr. 1.930,70
segons dades

1.658,44

923,35

Import distribució

Euros

Total distribució quota nacional

4.512,49

Diferències compensades

0,00

Total distribució quota compensada

4.512,49

Dades

2.14

La Secretaria General de Coordinació autonòmica i local comunica la
distribució de les quotes provincials de
l'impost sobre activitats
econòmiques segon procés de 2014, període 1-06-2014 a 30-11-2014.
Població

Subjecte passiu Total quota tarifa
quota municipal

8.297

74

37.340,12

Càlcul de distr. 317,56
segons dades

225,38

86,28

Import distribució

Euros

Total distribució quota provincial

629,22

Diferències compensades

0,00

Total distribució quota compensada

629,22

Dades

2.15

La Secretaria General de Coordinació autonòmica i local comunica la
distribució de les quotes nacionals de l'impost sobre activitats econòmiques
epígraf 761.2 Servei de telefonia mòbil , període 01-01-2014 31-12-2014

Dades

Antenes

Abonats

11

8.297

Càlcul de distribució 7.712,02
segons dades

530,91
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2.16

Total distribució quota nacional

8.242,93

Regularització

0,00

Total distribució neta

8.242,93

La Secretaria General de Coordinació autonòmica i local comunica la
compensació telefònica. Declaració 1r. Trimestre 2015 i liquidació de
l'anterior.
Concepte

Quantitat (euros)

Facturació 2014

759.288,61

1,9% Participació

14.426,48

Bestreta a compte

17.113,32

Liquidació 2014

-2.686,86

Net bestreta a compte trimestre 1 de 3.606,62
2015
Bestreta líquida trimestre 1 de 2015
2.17

2.18

919,76

Pendent de reintegrament
0,00
La Secretaria General de Coordinació autonòmica i local comunica la
compensació telefònica. Declaració-liquidació 2 trimestre de 2015.
Concepte

Quantitat (euros)

25% facturació

189.822,15

1,9% participació

3.606,62

Saldos negatius compensacions

0,00

Import net

3.606,62

Saldos negatius pendents

0,00

La Secretaria General de Coordinació autonòmica i local comunica la
distribució de les quotes nacionals de l'impost sobre activitats econòmiques,
primer procés de 2015- Període 1-12-2014 a 31-05-2015
Població

Subjecte passiu Total quota tarifa
quota municipal
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Dades
Càlcul
distr.segons
dades

8.297
de 5.903,84

71

37.205,59

4.909,98

2.834,14

Import distribució

Euros

Total distribució quota nacional

13.647,96

Diferències compensades

0,00

Total distribució quota compensada

13.647,96

3.

Urbanisme

3.1

Aprovar el projecte executiu presentat per l'empresa Pavos i Derivados SA
per executar les obres d'ampliació i modernització de la zona de recepció o
sacrifici d'aus vives en industria escorxador d'aviram i sala d'especejament
annexa situada a la Ctra. C-12 Ctra. València p-k. 16 .

3.2

Concedir, al senyor Marti Mestres Sancho, llicència urbanística per realitzar
les obres consistents en rehabilitació habitatge, essent el domicili de l'obra
Sagrat Cor, 19, amb un pressupost de 123.305,00 € (Exp. 93/2015).

3.3

Concedir, a Descobrint rialles SCP , llicència urbanística per realitzar les obres
consistents en obres menors d'adaptació local a centre de suport familiar,
essent el domicili de l'obra Pare Romanyà, 9, amb un pressupost de 950,00€
(Exp. 86/2015).

3.4

Concedir,llicència urbanística per realitzar les obres consistents en
arranjament façanes i distribució, essent el domicili de l'obra La Gaia, 37,
amb un pressupost de 5.759,48 € (Exp. 95/2015).

3.5

Concedir, llicència de primera ocupació l’immoble situat al carrer Canal núm 3
de construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i 1 local comercial
realitzats a l'empar de les llicències urbanístiques 217/99 – 120/2005 i
76/2005.

3.6

Informar desfavorablement la llicència de primera ocupació de l'habitatge
entre mitgeres al carrer del Mas, 9 realitzats amb la llicència 52/2008.

3.7

Concedir,llicència urbanística per realitzar les obres consistents en
reconstruir la masia rural, essent el domicili de l'obra Polígon 26 parcel·la
146, partida parellades, amb un pressupost de 113.110,98 € (Exp. 6/2015).
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3.8

Concedir, llicència de primera ocupació de l’immoble situat al carrer Mig, 4
per a planta baixa i dues plantes elevades per a 2 habitatges realitzats a
l'empar de la llicència urbanística 160/2007 .

4.

Béns

4.1

Autoritzar l'ús de la sala polivalent de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà
al Club Deportiu Roquetenc per a realitzar de l'assemblea ordinària de socis
del club el divendres 28 d'agost a partir de les 20:30h.

4.2

Autoritzar l'ús de la sala polivalent de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà
al senyor Jorge Jarní Paños, en representació de TIAF (Técnicos inspección
equipos aplicadores de fitosanitarios) per a realització d'una reunió
informativa sobre l'obligació de passar les inspeccions als equips
fitosanitaris, el dijous 27 d'agost a partir de les 20:00h.

5.

Obres Públiques

5.1

Concedir a GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A. llicència urbanística per
dur a terme les obres "Obertura de rasa en vorera i calçada de 8*0,4 m. per
connexió d'1 ramal per subministrament a nous abonats", a l'adreça C/ Ros
de Medrano, 18, amb les condicions fixades per l'arquitecte tècnic municipal.

5.2

Autoritzar retirar provisionalment un punt d'enllumenat públic del carrer
Joan Prim, mentre durin les obres del carrer Sagrat Cor, 19, salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers, amb les condicions especificades en
l'informe de l'arquitecte tècnic.

6.

Serveis Socials

6.1

Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat
reduïda.

7.

Subvencions

7.1

Acceptar la resolució 84.017 de data 30 de juliol de 2015, per la qual se'ns
notifica que el dia 30/07/2015, el president del Consell Català de l'Esport ha
dictat resolució, per la qual se'ns concedeix l'ajut d'acord amb les bases de la
convocatòria aprovada per Resolució PRE/604/2015, de 27 de març. Import
concedit 2.977,78€ vers un pressupost de 3.308.64€ per l'actuació
"Subministrament de material esportiu".

7.2

Sol·licitar una subvenció de 3.618,92 euros al Consejo Superior de Deportes,
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per a finançar la substitució de la fusteria interior dels vestidors de l'Estadi
Municipal, d'acord amb el pressupost de 3.618,92 euros, així com
comprometre'ns a la realització de l'actuació per a la qual es demana la
sol·licitud, en cas d'obtenir-la.
8.

Contractació

8.1

Contractació mitjançant un contracte menor de serveis, per a donar
compliment a les determinacions de la llei 19/2014 de transparència, accés a
la informació pública i bon govern a les entitats locals, així com tot el suport i
reforç tècnic d'informàtica al personal de les oficines per al mateix objecte.

9.

Instàncies

9.1

Concedir, a AXA Seguros, sol·licita informe emès per la Policia Local referent
a l'accident de circulació, de data 1 d'agost de 2015, amb els vehicles
matrícula 8965 BNP i 3160 DXD.

9.3

Concedir, a SMR Insurance Services, S.L. sol·licita informe emès per la Policia
Local referent a l'accident de circulació, de data 23 de juliol de 2015, amb el
vehicle matrícula 3885 BYM .
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