EXTRACTE DE L' ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 22/2014, DE 10 DE JUNY
1.

Aprovar, esborrany acta anterior número 21/2014, de data 3 de juny.

2.

Hisenda

2.1

La Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local presenta la compensació
de telefònica, declaració primer trimestre 2014 i liquidació de l'anterior.
Concepte

Quantitat (Euros)

Facturació 2013

900.701,99

1,9% participació

17.113,34

Entregat a compte 2013

17.674,77

Liquidació 2013

-561,43

Net entrega a compte trimestre 1 de 2014

4.278,34

Entrega líquida trimestre 1 de 2014

3.716,91

Pendent de reintegrament

0,00

2.2

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 €, en concepte de
gestió de residus de la construcció, segons llicència d'obres número 57/2014.

2.3

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 €, en concepte de
gestió de residus de la construcció, segons llicència d'obres número 35/2014.

2.4

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 €, en concepte de
gestió de residus de la construcció, segons llicència d'obres número 101/2013.

2.5

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 €, en concepte de
gestió de residus de la construcció, segons llicència d'obres número 83/2013.

2.6

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 836,55 €, en concepte de
gestió de residus de la construcció, segons llicència d'obres número 96/2013.

2.7

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 €, en concepte de
gestió de residus de la construcció, segons llicència d'obres número 110/2013.

2.8

Aprovar la liquidació de l'ocupació de la via pública, corresponent al mes de maig de
2014, amb materials de construcció i altres, per import de 65,50 €.

2.9

Aprovar la relació número 08/2014, referent a l'impost sobre l'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) que ascendeix a l'import total de
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12.151,64 €, liquidacions des de la número 118 fins a la número 134/2014.
2.10

Aprovar el pressupost núm. 1154613/11-A, presentat per la mercantil Urbaser S.A.,
per import de 1.075,12 € (IVA inclòs), en concepte de tractament fitosanitari anual
de les 12 palmeres de la carretera de Roquetes a Jesús, i autoritzar i disposar la
despesa.

2.11

Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Primitivo Conesa, S.A. per import
de 140,13 € (IVA inclòs), en concepte de reparar la maquina tallagespa del camp de
futbol, i autoritzar i disposar la despesa.

2.12

Concedir la devolució de l'aval dipositat per la mercantil Bioma Facilities, S.L., per
import de 7.676,80 €, en garantia de l'execució del contracte de “Manteniment de
jardineria dels espais verds públics i l'arbrat del viaria urbà del municipi de
Roquetes”.

2.13

Aprovar el pressupost presentat per CREATICS ARTES APLICADAS S.L., per import
de 1.350,00 € (IVA inclòs), amb motiu de la Revetlla de Sant Joan, actuació del grup
musical Sanmanà, i autoritzar i disposar la despesa.

2.14

Aprovar el pressupost presentat pel Setmanari El Temps, per import de 1.210,00 €
(IVA inclós), en concepte d'inserció de publicitat, i autoritzar i disposar la despesa
per import de 1.210,00 € (IVA inclós), a favor del Setmanari El Temps, en concepte
d'inserció de publicitat.

2.15

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació, per import de 10.000,00 €, a
favor de Roquetes Comunicació, en concepte de transferència 2014, i ordenar el
pagament.

2.16

Autoritzar i disposar la despesa per import de 113,29 € a favor d'una administrativa
d'aquest Ajuntament, en concepte de despeses realitzades amb motiu de les
Eleccions al Parlament Europeu de 2014, i ordenar el pagament.

3.

Llicències d'activitat

3.1

Denegar la comunicació prèvia d'inici d’activitat d'habitatge d'ús turístic, ubicada a
la parcel·la 99 del polígon 41, atès que no es poden autoritzar activitats d'habitatge
d'ús turístic en un àmbit pendent de desenvolupament, i arxivar les actuacions.

3.2

Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de restaurant bar,
situada al carrer Masia, número 1, d'aquest municipi.

4.

Llicències urbanístiques

4.1

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de fer un pou de 70 ml. al
polígon 39 parcel·la 154, partida Galatxo, amb un pressupost 6.750,00 € (Exp.
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58/2014), i aprovar la liquidació provisional i que és com segueix:
Tècnic
Pressupost

Autoliquidació

Diferència

6.750,00 €

4.900,00 €

241,65 €

175,42 €

66,25 €

Taxa

93,15 €

67,62 €

25,53 €

Total

334,80 €

243,02 €

91,78 €

Impost

4.2

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de perforació d'un nou pou amb
cabal fins a 7.000 m3 al polígon 39 parcel·la 476, amb un pressupost d'11.390,33 €
(Exp. 26/2014), i aprovar la liquidació provisional per import de 564,96 €.

4.3

Concedir licència urbanística per realitzar les obres de tombar una paret entre el
menjador i l'habitació al carrer Pare Romaña, 18 àtic 2, amb un pressupost de 550,00
€ (Exp. 71/2014), i aprovar la liquidació provisional per import de 40,29 €.

5

Impostos i Taxes

5.1

Desestimar parcialment el recurs i, emetre una única liquidació per la transmissió de
la nua propietat a nom d'una comunitat hereditària.

6.

Instàncies

6.1

Autoritzar, a l'Escola Mestre Marcel·lí Domingo de Roquetes, per ocupar el pavelló,
amb motiu de la realització d'unes activitats d'educació física, els dies i hores
següents:
- Dilluns dia 16 de juny de 2014 ............ 11:15 a 12:15 h.
- Dimarts dia 17 de juny de 2014 .......... 11:15 a 12:15 h.
- Dimecres dia 18 de juny de 2014 ....... 10:00 a 11:00 h.

6.2

Autoritzar l'ocupació de la via pública amb 4 taules i cadires i 3 para-sols, durant tot
l'any, a la via pública de darrere de l’establiment “Bar Nogan's”. L’autorització es
concedeix per a l'anualitat 2014, i aprovar la liquidació definitiva de les taxes, per un
import de 146,20 €.

6.3

Renovar, l'autorització concedida per ocupar la via pública amb 6 taules i cadires a la
vorera i 4 taules i cadires i 2 para-sols sobre tarima situada a la calçada, davant de
l’establiment “Bar Mougly”, al carrer Masia, 2, bx. i aprovar la liquidació definitiva de
les taxes per import de 409,00 €.

6.4

Autoritzar l'ocupació de la via pública amb 6 taules i cadires i 3 para-sols, durant tot
l'any, a la calçada davant de l’establiment “Bar Monroy”, al carrer Anselm Clavé, 13.

977 501 511
977 500 524
ajuntament@roquetes.cat
Av. Diputació s/n
43520 Roquetes

L’autorització es concedeix per a l'anualitat 2014, i aprovar la liquidació definitiva de
les taxes, per un import de 213,80 €.
6.5

Autoritzar, a “Roquetes per la Independència”, per ocupar la sala d'actes de
l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes, així com deixar-los un projector i
pantalla per tal de celebrar una xerrada sobre el futur de les jubilacions el dia 13 de
juny de 2014, a les 19:00 h.

6.6

Autoritzar, a l'Associació de Joves de la Ravaleta, per ocupar el Casal de la Ravaleta i
el terreny del costat, el dia 14 de juny de 2014, de les 9:00 h. a les 20:00h., amb
motiu de celebrar una assemblea general.

6.7

Autoritzar, al Club de Ball Esportiu Making Dance, per ocupar el pavelló el dia 14 de
juny de 2014, de les 17:00h.fins a les 03:00 h. de la matinada, aproximadament, així
com que se'ls deixi 300 cadires, amb motiu de la celebració de la IV Festa Mira qui
Balla.

6.8

Cedir l'ús del material sol·licitat, amb motiu de la festa de l'ermita de la Capella del
Carme, els dies 19 i 20 de juliol.

7.

Cementiri

7.1

Denegar la transmissió de titularitat dels drets funeraris del nínxol número 88 de la
sèrie 4ª, atès que no s'ha aportat la documentació preceptiva.

7.2

Comunicar que s'ha d'efectuar el pagament de la taxa per import de 60,15 €, previ al
trasllat de restes del seu familiar.

8.

Subvencions

8.1

Acceptar la proposta provisional de concessió de 3.516,00€ per l'activitat
subvencionada 21è Tradicionàrius de les Terres de l'Ebre , en els termes previstos en
el punt 11.5 de les bases generals (DOGC 6587).
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