EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM. 21/2014, DE 3 DE JUNY

1.

Aprovar esborrany acta anterior, número 20/2014, de data 27 de maig

2.

Hisenda

2.1

Autoritzar i disposar les despeses, reconèixer les obligacions i ordenar el pagament
per import de 111.690,03 €, corresponents a factures incloses en la relació de
factures 09/2014, i reconèixer les obligacions i ordenar el pagament, per import de
3.532,09 €, corrresponents a factures de l'esmentada relació.

2.2

Autoritzar i disposar les despeses, reconèixer les obligacions i ordenar el pagament
per import de 34,10 €, a favor d'una administrativa d'aquest Ajuntament, en
concepte de despeses de desplaçament al Centre de Gestió Cadastral a Tarragona,
el dia 13 de maig de 2014.

2.3

Aprovar la relació número 07/2014, referent a l'impost sobre l'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) que ascendeix a l'import total de
15.713,22 €, liquidacions des de la número 105 fins a la número 117/2014.

2.4

Aprovar el pressupost número 541, de data 13/05/2014, presentat per SETEMAQ
101 S.L., per import de 377,22 € (IVA inclòs), en concepte de subministrament de
recanvis per la màquina fregadora; així com autoritzar i disposar aquesta despesa.

2.5

Aprovar el pressupost número 8/2014, de data 14/05/2004, presentat per Joan
Josep Rupérez Espuny, per import de 605,00€ (IVA inclòs), en concepte
d'arranjament del camí del Racó de Matamoros, així com autoritzar i disposar
aquesta despesa.

3.

Obres i Serveis

3.1

Autoritzar per connectar els pluvials de l'immoble del carrer Canal, 7, cantonada
amb el carrer Sta. Bàrbara, a la xarxa del clavegueram.

4.

Impostos i Taxes

4.1

Donar d'alta, per omissió, del Padró de clavegueram per a l'exercici 2014, amb un
import total de 2.112,00 €

4.2

Anul·lar el rebut de la Taxa d'escombraries, any 2013, relatiu a l'immoble del c. sant
Bertomeu, 9 de Roquetes i emetre un altre rebut pel mateix concepte i import a nom
del titular correcte.
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4.3

Anul·lar rebuts, per no correspondre:

5.

Instàncies

5.1

Autoritzar el canvi d'horari, a partir del segon semestre de 2014, de la llicència de gual
número 619, passant de mitja jornada a jornada sencera.

5.2

Concedir la zona anàloga enfront del gual número 620, ubicat al carrer Sant Joaquim
(costat número 18). La zona anàloga tindrà una amplada màxima de 3 m.

5.3

Autoritzar, al Bar Lo Cau de la Reina, per tancar la plaça de Sant Antoni, la part que
dona al carrer La Parra, el dia 20 de juny de 2014, a partir de les 19:30 h. fins a les
24:00h, amb motiu de fer un sopar de fi de temporada del Futbol Club Roquetes
Veterans.

5.4

Atès que el dia 14 de juny de 2014, celebren la Festa Tradicional de la Primavera,
cedir, a la Lira de Roquetes, l'ús del material següent:
- 10 taules
- 20 cavallets
- 2 tanques
- 25 m2 d'escenari

5.5

Facilitar, a l'AMPA Escola Mestre Marcel·lí Domingo de Roquetes, una còpia del
contracte amb l'empresa SOREA, S.A., per tal de poder adjuntar-la a la documentació
dels controls periòdics de clor, que realitza el Departament de Sanitat.

5.6

Autoritzar, a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes, realitzar el
recorregut pels carrers des del Casal Llar de Jubilats, seguint pel carrer Pare Romaña,
carrer Major, Passeig Ramon Bosch i Rosell, carrer Sol, carrer Pare Rodés, Passeig
Manel Cid i tornada al Casal, cobrint la Policia Local la seguretat de l'acte per tal que
no hagi cap tipus de contratemps, fent l'acompanyament oportú, el dia 8 de juny de
2014, a partir de les 10:45h.

5.7

Atesos els actes programats per la celebració de la Festa de la Patrona, el diumenge,
dia 8 de juny, “al pati dels til·lers” per als socis i convidats, cedir, a l'Associació de
Jubilats i Pensionistes de Roquetes, l'ús del material següent:
- 25 taules
- 50 cavallets
- 4 contenidors d'escombraries

5.8

Atès que, el dia 21 de juny de 2014, organitzen unes Jornades emparades en el marc
de “La nit més curta, la més llarga del joc”, al Centre Cívic, cedir, al Gremi Lúdic
Desperta Ferro, l'ús del material següent:
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- 10 taules
- 40 cadires
- llum als serveis
5.9

Atès que han pintat un mural a la paret de l'Institut, al carrer Anselm Clavé, número 8,
i voldrien fer unes fotografies amb diversos objectius, comunicar, a l'Institut Roquetes,
que es prohibirà aparcar a la vorera on està el mural, a tota la llargada del mateix, fins
les 11:00 hores, el dia 4 de juny de 2014.

5.10

Atès que el proper mes de juny de 2014, celebraran el Festival de Fi de Curs,
autoritzar, als Patufets, per ocupar el Pati dels til·lers, els dies següents:
- Dia 18 de juny de 2014, de les 10h. fins a les 12h.
- Dia 20 de juny de 2014, de les 15h. fins a les 18 h.

5.11

Comunicar al rector de la Parròquia Sant Antoni de Pàdua de Roquetes, que, es
prohibirà l'estacionament i es tallarà el trànsit al pas de la processó als carrers
Balagué, Sant Ramón, Santa Càndia, Sant Agustí i Gaia; atès que l'inici de la processó
està previst per a les 20:30 h., el 22 de juny, així com també que la Policia Local
col·laborarà en aquest acte de la festivitat del Corpus.

5.12

Autoritzar l'ocupació de la via pública amb 4 taules i cadires, sobre tarima i amb
vetllador, a la calçada davant de l’establiment “Bar La Plaça”, al carreró entre el carrer
Sagrat Cor i la plaça del Pare Cirera. L’autorització es concedeix per a l'anualitat 2014,
i aprovar la liquidació definitiva de les taxes, per un import de 235,00 €.

5.13

Autoritzar l'ocupació de la via pública amb 3 taules i cadires sobre tarima, a la calçada
davant de l'establiment Bar Pa d'Or,, al carrer Pare Romanyà, 7. L'autorització es
concedeix per tot l’any 2014, i aprovar la liquidació definitiva de taxes, per un import
total de 157,40 euros.

5.14

Renovar l'autorització concedida per ocupar la via pública amb 2 taules i cadires a la
vorera davant de l’establiment “Bar Sport”, al carrer Major, 10 i aprovar la liquidació
definitiva de taxes, per un import total de 87,00 euros.

5.15

Renovar l'autorització concedida per ocupar la via pública amb 8 taules sobre tarima i
amb coberta, més 4 taules sobre tarima, a la calçada davant de l’establiment
“Cafeteria Da Vinci”, a l'avinguda del Port de Caro, 35 i aprovar la liquidació definitiva
de les taxes per import de 711,00 €.

5.16

Renovar l'autorització concedida per ocupar la via pública amb 6 taules i cadires a la
calçada davant de l’establiment “Bar Triangle”, a l'avinguda del Port de Caro, 37 i
aprovar la liquidació definitiva de taxes, per un import total de 239,00 euros.

5.17

Renovar l'autorització concedida per ocupar la via pública amb 4 taules i cadires i 2
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para-sols, a la calçada davant de l’establiment “Bar Casanovas”, al carrer Calderón de
la Barca, 4 i aprovar la liquidació definitiva de taxes, per un import total de 146,20
euros.
5.18

Autoritzar per situar 4 taules sobre tarima i amb coberta, a la calçada davant de
l’establiment “Bar Xefla”, al carrer la Gaia, 2. L'autorització és per tot l’any 2014, amb
les mateixes condicions que en l'autorització inicial, i aprovar la liquidació definitiva
de les taxes per import de 235,00 €.

5.19

Autoritzar l'ocupació de la via pública amb 3 barrils, a la calçada davant de
l’establiment “Tasca La Pica”, i situar 4 taules sobre tarima, a la calçada d'una part de
la placeta del Pou. L’autorització es concedeix per a l'anualitat 2014, i aprovar la
liquidació definitiva de les taxes, per un import de 307,60 €.

5.20

Autoritzar, al bar El Güelu, el tall del carrer Sant Josep, des del dia 4 al 13 de juliol de
2014, a partir de les 19h. amb motiu de fer sopars al carrer per Festes Majors.

5.21

Autoritzar, a a l'AMPA Institut Roquetes, l'actuació amb música, el 20 de juny de 2014,
amb una durada màxima fins les 00:30 h. de la nit; així com deixar-los 180 cadires per a
l'acte que tindrà lloc per la tarda del mateix dia, a partir de les 19:30 h, amb motiu de
la festa de fi de curs.

5.22

Autoritzar, a un soci de Som Energia i professor de l'Institut Roquetes, per ocupar la
sala polivalent de la biblioteca Mercè Lleixà de Roquetes, el dia 14 de juny de 2014, de
les 10h. a les 14:30 h, amb motiu de celebrar una assemblea anual de la cooperativa
per videoconferència a diferents punts del país.

5.23

Autoritzar, al Club Futbol Sala Roquetes, per ocupar les instal·lacions (pista, vestidors
i llum), amb motiu de l'ampliació de calendari de la Lliga del Sènior Masculí, necessiten
disposar de la pista de les instal·lacions esportives, els dies 3 i 10 de juny de 2014, de
les 20:30 h. fins a les 22:00 h. per entrenar.

5.24

Autoritzar, a l'Associació cultural Esperança Joves Musulmans, per ocupar una sala del
Casal municipal Hort de Cruells, per tal de reunir-se, cada quinze dies, els dissabtes,
de les 18:00h.fins a les 20:00h.

6.

Serveis Socials

6.1

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

7

Cementiri

7.1

Autoritzar el trasllat de les restes dell nínxol número 89 de la sèrie 3ª del cementiri de
Roquetes, al cementiri de Tortosa, al nínxol número 145m 4rt, pis, secció Sant Tomàs,
prèvia justificació de la corresponent autorització del Departament de Sanitat, i
efectuar el pagament de la taxa de 60,15 € per trasllat de despulles.
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7.2

Autoritzar la transmissió de titularitat dels drets funeraris del nínxol núm. 19 de la
sèrie 4ª, al seu favor, efectuar el pagament de la taxa de 56,39 €, en concepte de
transmissió de titularitat drets funeraris i de 22,91 €, en concepte d'expedició de títol
de nínxol.
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