EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 1/2017, DE 10 DE GENER
1. Correspondència
1.1. Es dóna compte de l'escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat, en el que
comuniquen que en data 1 de desembre de 2016, l'empresa Jocar Bus S.L. ha sol·licitat
l'atorgament de l'autorització administrativa preceptiva per a la prestació d'un servei de
transport d'escolars entre Paüls i Roquetes. En el marc de la mateixa, sol·licita parada a
l'Institut Roquetes.
Aquest Servei Territorial dóna trasllat de la petició per tal de que, de conformitat amb
l'article 10 del RD 443/2001, de 27 d'abril, sobre condicions de seguretat en el transport
escolar i de menors, en el termini de 3 dies hàbils, es pugui efectuar les observacions
oportunes.
Transcorregut el termini esmentat sense que hagi tingut entrada cap manifestació, es
considerarà que no hi ha cap inconvenient en la prestació del servei de transport que ens
ocupa en els termes en els quals ha sol·licitat, tant en relació al present curs com als
successius, sempre que no hagi modificacions en l'itinerari i parades del servei.
2. Hisenda
2.1. Aprovar compte justificatiu servei de correus
Aprovar el compte justificatiu, per import de 398,00€.
2.2. Calendari de pagament de tributs
Aprovar el calendari de pagament de tributs i de la resta d'ingressos de dret públic per a
l'exercici 2017, i que tot seguit es detalla:
iMPOSTOS DE MERITAMENT ANUAL:
CONCEPTE

PERÍODE PROPOSAT 2017

010 - IAE

28/07/2017 - 29/09/2017

501 - IBI RÚSTICA

28/04/2017 - 30/06/2017

600 - IVTM

31/03/2017 - 31/05/2017

IMPOSTOS DE MERITAMENT ANUAL FRACCIONAT:

CONCEPTE
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500 - IBI URBANA

1r. període: 28/04/2017 - 30/06/2017
2n. període: 31/08/2017 - 31/10/2017

ALTRES INGRESSOS PÚBLICS DE MERITAMENT ANUAL:

CONCEPTE

PERÍODE PROPOSAT 2017

550 - TAXA CLAVEGUERAM

30/06/2017 - 31/08/2017

560 - TAXA ESCOMBRARIES

30/06/2017 - 31/08/2017

733 - OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC - GUALS

30/06/2017 - 31/08/2017

840 - CONSERV. CEMENTIRI

30/06/2017 - 31/08/2017

941 - GUARDERIA RURAL

28/04/2017 - 30/06/2017

2.3. Aprovar factura de l'Envelat S.C.C.L
Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 2.150 € ,
corresponent a la factura número 01/2017, referent a l'actuació amb motiu de la
revetlla de cap d'any.
2.4. Transferència a l'Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació del Pla
Parcial Els Pilans
Ordenar els pagaments no pressupostaris mitjançant transferència a l'Entitat
Urbanística Col·laboradora de Conservació del Pla Parcial Els Pilans dels imports de
370,98 i 2.036,11 euros.
2.5. Pagament assegurança
Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 391,85 € ,
corresponent a la factura número 68999496546406C0613, referent a la pòlissa
d'assegurança número 1081200009337.
3. Llicències d'activitat
3.1. Canvi de titularitat de l’activitat de botiga alimentació i locutori situat a l'Av.
Port de Caro, 25
Inscriure en el Registre Municipal d'Activitats el canvi de titularitat de l’activitat de
botiga alimentació i locutori situat a l'Av. Port de Caro, 25 amb el núm d'expedient de
llicència d'activitat 182/2005, amb efectes de data 13 de desembre de 2016, per la qual
cosa, un cop produïda la transmissió, el nou titular assumeix les responsabilitats i les
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obligacions del titular antic.
3.2. Sol·licitud de devolució de l'Estació Montepio de conductors Sant Cristòfol SL
referent a la quota de l'IAE
Concedir la devolució mitjançant
BASE- gestió d'ingressos locals, del rebut
corresponent a l'exercici 2016 de la quota del IAE epígraf 6551 (Comerç al detall de
combustibles de tota classe) , de l'adreça tributària Pol. Indus. La Ravaleta parcel·la 10
per un import de 219,49€, per haver donat de baixa l'activitat en data 31 de desembre
de 2015.
4. Béns
4.1. Canvi de nom gual permanent núm. 206
Concedir, el canvi de nom de gual permanent número 206, ubicat al carrer Santa Anna,
3, al seu favor, a partir de l'any 2017.
4.2. Ocupació via pública desembre 2016
Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes de desembre de
2016, i que ascendeix a l'import total de 277,50€.
4.3. Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb bastida, al c. Major 115
Autoritzar, l'ocupació de la via pública amb bastida, per reparar la cornisa d'un balcó a
sobre la vorera del C. Major 115, cantonada amb Plaça Catalunya, del dia 16 al 20 de
gener aproximadament, salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
4.4. Sol·licitud per col·locar xurreria
Autoritzar permís per col·locar el furgó de la xurreria en aquesta població del dia 22 de
gener al 12 de febrer inclosos, al costat del mercat municipal , al Passeig Ramon Bosch i
Rosell, sempre i quan es preguin les mesures adequades per evitar perjudicis a tercers.
4.5. Sol·licitud d'ocupar la via pública a l'av. Ports de Caro, 25 bx local 2
Autoritzar, cupar la via pública amb prestatgeries per mercaderies a l'av. Ports de Caro,
25 bx local 2, davant la façana del seu establiment en funció de les característiques de la
via, amplada de la calçada, intensitat del trànsit, tant rodat com de vianants, i sempre
que aquestes estiguin adossades a la seva façana i no sobresurti més de 1m a la vorera,
tenint que deixar dos terceres parts de la vorera lliure pel pas de vianants.
5. Qualitat de Vida
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5.1. Sol·licitud de targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat
reduïda
Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
6. Contractació
6.1. Sol·licitud de pròrroga del contracte de serveis de manteniment, conservació i
neteja de parcs, jardins, zones verdes i l'arbrat del viari urbà de Roquetes.
Aprovar la pròrroga per un any del contracte de serveis de manteniment, conservació i
neteja de parcs, jardins, zones verdes i l'arbrat del viari urbà de Roquetes, subscrit amb
l'empresa Bioma Facilities, S.L. Aquesta pròrroga comprèn el període entre el 17 de
gener de 2017 i el 16 de gener de 2018, ambdós inclosos.
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