EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 23/2014, DE 17 DE JUNY

1.

Aprovar, esborrany acta anterior número 22/2014, de data 10 de juny.

2.

Correspondència

2.1

IBERDROLA, comunica que des del 30 de juny de 2014, la unitat econòmica de
comercialització d'electricitat i gas, exercida per IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U en
la que s'inclouen els contractes de subministrament que són objecte de la “taxa per
utilització privativa o aprofitaments especials constituïts al sòl, subsòl, o vol de les
vies públiques municipals”, serà aportada a la societat IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.,
la qual es subrogarà en tots els drets i obligacions dels contractes de
subministrament indicats

3.

Hisenda

3.1

Autoritzar i disposar la despesa per import de 400,00 €, a favor de l'Institut
Roquetes, en concepte de Premi-beca Institut Roquetes.

3.2

Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per
import de 622,54 €, en concepte de lloguer del Jutjat de Pau, ubicat al carrer Major,
5, baixos, corresponent al mes de juny de 2014.

3.3

Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per
import de 879,63 €, en concepte del lloguer, corresponent al mes de juny de 2014,
del local situat al carrer Anselm Clavé s/n, on es desenvolupa el mòdul de
perruqueria de l'IES Roquetes.

3.4

Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per
import de 60,35 €, a un agent de la Policia Local, en concepte d'assistència com a
testimoni, al judici oral Rollo núm. 26/12, a l'Audiència Provincial de Tarragona, el
dia 14 de maig de 2014.

3.5

Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per
import d'11,95 €, a favor del Servei Català de Trànsit, en concepte de taxa concessió
llicència/permís, per tallar la travessera d'aquesta població els dies 4, 5, 6, 7 i 12 de
juliol de 2014, amb motiu de les Festes Majors.

3.6

Autoritzar i disposar les despeses, reconèixer les obligacions i ordenar el pagament
per import de 62.017,37 €, corresponents a factures incloses en la relació núm.
10/2014, reconèixer les obligacions i ordenar el pagament per import de 33.295,06
€.
La Secretaria General de Coordinació autonòmica i local comunica la distribució de

3.7
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les quotes nacionals de l'impost sobre activitats econòmiques del període 01-012013 al 31-12-2013.
Total distribució quota nacional
Regularització
Total distribució neta

9.032,80
0,00
9.032,80

3.8

Aprovar la Certificació número 3, referent a la factura número VE 90 de data
15/05/2014, presentada per la mercantil REGIMOVI S.L., per import de 47.116,09 €
(IVA inclòs), en concepte d'obres complementàries de la urbanització del polígon
Imssa-Tamsa, així com reconèixer l'obligació i ordenar el pagament.

3.9

Autoritzar, a la mercantil REGIMOVI, SL, la cessió dels drets de cobrament de la
certificació número 3, factura VE 90 de data 15/05/2014, de les obres
complementaries de la urbanització del polígon Imssa-Tamsa, per import de
47.116,09 € a favor de l'entitat financera BANC POPULAR, a un compte bancari.

3.10

Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per
import de 19,50 €, en concepte de despeses corresponents a l'arribada a Roquetes,
el 14 de juny, de la Volta solidària a Catalunya.

3.11

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre notifica la resolució sobre la revisió
autorització abocament aigües residuals procedents de la urbanització Els Pilans, i
que està gravat amb el corresponent cànon de control d'abocaments, que és de
210,38 €/any. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre practicarà i notificarà
expressament la liquidació d'aquest cànon.

3.12

Concedir una subvenció de caràcter excepcional a la Penya Taurina de Roquetes, per
import de 5.000 €, per l'organització de l'acte de bous dels dies 11 i 12 de juliol, dins
de les Festes Majors.

3.13

Ordenar el pagament no pressupostari al Patronat de Festes de Roquetes, per
import de 8,152,07 €.

4.

Instàncies

4.1

Concedir, a BCN, còpia de l'informe emès per la Policia Local, referent a l'accident de
tràfic ocorregut el dia 31/05/2014.

4.2

Autoritzar l'ocupació de la via pública, amb una bastida, per tal de netejar i pintar la
façana, a l'immoble situat a la Plaça de la Raval Nova, 4.

4.3

Concedir llicència de gual permanent núm. 625, al carrer Churruca, 6.

4.4

Concedir el distintiu per estacionar enfront del gual del carrer Churruca, 6, llicència
de gual 625.
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4.5

Autoritzar, al bar Monroy, per ampliar l'ocupació de la via pública amb 6 taules i 24
cadires, durant el període de Festes Majors.

4.6

Autoritzar, al Bar-Restaurant Can Miquel, CB, l'ocupació de la via pública amb 3
taules i cadires i 2 para-sols, durant tot l'any, a la calçada davant de l’establiment
“Can Miquel”, al carrer Tirso de Molina, 2. L’autorització es concedeix per a
l'anualitat 2014, i aprovar la liquidació definitiva de les taxes, per un import de
112,40 €.

4.7

Autoritzar, a l'establiment Folk 3, per ocupar la via pública amb 7 taules i 28 cadires,
durant el període de Festes Majors 2014, ocupant la façana dels establiments,
Natural Bel i Poteta de Cabra.

4.8

Autoritzar, a l'AQUA ROQUETES, el tall del Passeig Manel Cid, el dia 8 de juliol de
2014, des de les 18:30 h. fins les 20:30 h., amb motiu de fer un Master Class, així com
deixar-los l'escenari.

4.9

Autoritzar, a l'Associació de Joves de la Ravaleta i la Comissió de Festes de la
Ravaleta, el tall del carrer que va del carrer Sagrat Cor fins la Plaça Pare Cirera, el dia
28 de juny de 2014, des de les 18:00 h. fins les 00:30 h. aproximadament, així com
deixar-los tanques grogues per tallar el carrer.

4.10

Autoritzar per ocupar la via pública de forma puntual, amb motiu de les obres a
realitzar a l'immoble situat al carrer Sant Roc, 6.

4.11

Autoritzar, a Grupo Scout Virgen del Carmen, per ocupar la zona esportiva
(aparcaments moreres), com a lloc a on dormir una nit entre el dia 2 al 3 de juliol de
2014, amb motiu de què estan preparant una ruta amb bicicleta.

4.12

Autoritzar, a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes, per il·luminar el
pati dels Til·lers, amb motiu del sopar de la revetlla de Sant Joan, el dia 23 de juny de
2014, així com denegar el material sol·licitat, atès que aquest material no està
disponible.

4.13

Denegar a l' encarregat del Casal municipal Hort de Cruells, el material sol·licitat,
amb motiu de la revetlla de Sant Joan i de les properes Festes Majors, atès que
aquest material no està disponible.

4.14

Sol·licitar al Consell Comarcal del Baix Ebre, el servei de transport per als nens del
Centre Obert “La Xirinxina”, amb el següent detall:
- Dia 26/06/2014: Sortida davant l'Ajuntament de Roquetes a les 11:30 hores.
- Dia 27/06/2014: Sortida del Refugi del Port a les 12:00 hores.
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5.

Serveis Socials

5.1

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

6.

Subvencions

6.1

Sol·licitar un ajut extraordinari a la Diputació de Tarragona al Gabinet de Presidència
i Planificació per import de 7.682,50 € per la realització del 21è Tradicionàrius de les
Terres de l'Ebre, essent 15.360,00 la previsió total de despeses de l'acció per la que
es demana subvenció.

6.2

Donar compte a la Junta de Govern Local de la notificació d'entrada al registre de
l'Ajuntament de Roquetes núm. 2811, de 28 de maig de 2014, corresponent al
decret de la Diputació de Tarragona, de data 30/04/2014, relatiu a subvencions
d'interessos de préstecs concertats per ens locals. Convocatòria 2013 – lliuraments
amb reducció
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