EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM. 8/2015
1.

Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors

1.1

S’aproven per unanimitat dels membres presents :
- número 47/2014, de data 30 de desembre de 2014,
- número 1/2015, de data 13 de gener de 2015,
- número 2/2015, de data 20 de gener de 2015,
- número 3/2015, de data 27 de gener de 2015,
- número 4/2015, de data 3 de febrer de 2015,
- número 5/2015, de data 10 de febrer de 2015,
- número 6/2015, de data 17 de febrer de 2015,
- número 7/2015, de data 24 de febrer de 2015

2.

Hisenda

2.1

Concedir, la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 €, en
concepte de gestió de residus, segons llicència urbanística núm. 92/2013.

2.2

Concedir, la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 €, en
concepte de gestió de residus, segons llicència urbanística núm. 44/2014.

2.3

Concedir, la devolució de la fiança dipositada per import de 4.299,90 €, en
concepte de gestió de residus, segons llicència urbanística núm. 81/2009.

2.4

Aprovar el pressupost per import de 913,00 €, (IVA no inclòs), en concepte de
reparació de sots al camí de les Rosites, i autoritzar i disposar la despesa .

2.5

Aprovar el pressupost per import de 1.076,90 € (IVA inclòs), en concepte
d'adquisició d'ordinadors Acer X2631G per a les oficines municipals.

2.6

Autoritzar i disposar la despesa per import de 240,00 € (IVA no inclòs) de
l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost municipal a favor de IDS
Protec, SL.

3.

Llicències urbanístiques

3.1

Concedir, a Frutas y Piensos Inmaculada, S.A, llicència urbanística per realitzar
les obres d'anivellament terreny i tancat i adaptació per a pista de karting a la
parcel·la UA, 10 1, amb un pressupost de 17.595,22 € (Exp. 4/2015).

3.2

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres d'enderroc fals sostre i
col·locar tela asfàltica 40 m2 i col·locar paviment 40 m2 a l'immoble situat al
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carrer Major, número 26, amb un pressupost de 6.540,00 € (Exp. 26/2015).
3.3

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres d'arranjament local
comercial i obrir porta d'accés a l'immoble situat al carrer Major, 100, amb un
pressupost de 3.444,81 € (Exp. 29/2015).

3.4

Aprovar la liquidació complementària de les obres que corresponen a la llicència
exp. 44/2014, d'acord amb l'informe de l'arquitecte municipal de la data 26 de
febrer de 2015 i, que es com segueix:
Pressupost
Impost
Taxa
Total

2.000,00 €
71,60 €
27,60 €
99,20 €

3.5

Aprovar la liquidació complementària de les obres que corresponent a la
llicència exp. 81/201409, d'acord amb l'informe de l'arquitecte municipal de la
data 23 de febrer de 2015.

3.6

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres d'execució coberta pati
existent a l'immoble situat al carrer Assutzena, 4, amb un pressupost de
23.773,52 € (Exp. 30/2015).

4.

Urbanisme

4.1

Incoar procediment d’operació jurídica complementària del projecte de
reparcel·lació voluntària de la U.A.14.2 presentat per Olinatur S.A. i la Junta de
Compensació de la UA 14.2 del P.G.O.U. ; sotmetre a informació pública
mitjançant anunci en el BOP i web municipal així com notificar aquest acord als
titulars interessats, per tal que en el termini d’un mes comptat a partir del
següent al de la recepció d’aquesta notificació puguin presentar aquelles
al·legacions que estimin oportunes.

5.

Instàncies

5.1

Concedir, al Moto Club Roquetes, autorització per utilitzar els rostidors de
l'Observatori-Torre d'en Gil com a lloc de la festa, així com cedir-los el material
següent:
- 10 tanques,
- 200 cadires de plàstic,
- el màxim possible de taules per acollir aquestes 200 cadires,
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- utilitzar els waters de la planta baixa de l'edifici del Centre Cívic
Si les inclemències meteorològiques foren molt desfavorables, se'ls autoritza a
utilitzar el Casal de la Raval de Cristo.
La Policia Local col·laborarà acompanyant als assistents fins al límit de població,
i hauran de respectar les normes de circulació en tot moment.
L'Ajuntament col·laborarà amb 3 trofeus, també posarà a la web de
l'Ajuntament la informació sobre aquesta 10ª Festa de la Moto de Roquetes.
5.2

Autoritzar, per instal·lar diverses atraccions, des del dia 20 de març fins al 19
d’abril de 2015, a la zona de l’entrada de Roquetes, sempre que es prenguin les
mesures de seguretat adequades per evitar qualsevol perjudici, quedant
exonerat l'Ajuntament de tot tipus de responsabilitat que se'n pugui derivar de
l'ús d'aquestes atraccions. Amb caràcter previ, haurà de sol·licitar autorització al
propietari del solar, atès que el lloc on van ubicades les atraccions és propietat
de l’empresa Procimer.

5.3

Concedir, a BCN ASSESSORAMENT I GESTIÓ, SCP, còpia de l'informe emès per la
Policia Local referent a l'accidente de tràfic ocorregut el dia 9 de febrer de
2015, amb els vehicles matrícula 1456 BFN i C 9116 BSF.

5.4

Autoritzar a l'establiment Folk, bar-cafeteria situat al carrer Major, 53, ocupar la
via pública de la façana dels establiments Natural Bel i Poteta de Cabra, amb 10
taules i les corresponents cadires, (4 cadires per taula).

6.

Cementiri

6.1

Autoritzar,col·locar una làpida al nínxol número 216 de la sèrie 13ª del cementiri
municipal.

6.2.

Concedir, la cessió dels drets funeraris del nínxol número 22 de la sèrie 13ª de la
1ª andanada del cementiri municipal.
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