EXTRACTE DE L' ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 24/2014, DE 25 DE JUNY
1.

Aprovar, esborrany acta anterior, número 23/2014, de data 17 de juny.

2.

Hisenda

2.1

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per IBREDROLA GENERACION,
S.A.U., per import total de 164,01 €, en concepte de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores
de serveis de subministrament, durant el mes de maig de 2014.

2.2

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per IBERDROLA
COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U, per import total de 0,36 €, en
concepte de taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament, durant el
mes de maig de 2014.

2.3

Ordenar el pagament a favor de les entitats i els imports relacionats a continuació:
Beneficiari

Data signatura conveni

Import

Club Voleibol Roquetes

12/12/2013

3.500,00 €

Lira Roquetense

12/12/2013

15.000,00 €

2.4

Concedir, a HIDROCANAL, S.L., la devolució de l'aval per import de 9.139,74 €,
dipositat en concepte de la bona execució de l'obra “Xarxa de telecomunicacions i
fibra òptica.”

2.5

Concedir, a HIDROCANAL S.L., la devolució de l'aval per import de 19.879.84 €,
dipositat en concepte de la bona execució de l'obra “Xarxa de pluvials sectors Torre
d'en Gil, piscina i sector B”.

2.6

Concedir, a OLEGARIO ESTRADA S.L., la devolució de l'aval per import de 900,48 €,
dipositat en concepte de la bona execució de l'obra “Acondicionament de baranes al
pont de Lloret ”.

2.7

Aprovar el pressupost presentat per JSS, SERVEIS, per import de 874,40 €, en
concepte de servei de vigilància i control d'accessos terrassa d'estiu Festes Majors i
autoritzar i disposar aquesta despesa.

2.8

Donar-se per assabentada de l'ofici del Jutjat de Primera Instància Nº 25 dels de
Barcelona, de data 10 de febrer de 2014, dimanant del Procediment d'Execució de
Títols no Judicials nº 1243/2012 Secció 2G, i autortizar i disposar la despesa i
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reconèixer l'obligació corresponent a la factura pel preu o quota anual de l'exercici
2014, per import de TRES-CENTS SEIXANTA VUIT MIL QUINZE EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (368.015,44 €), IVA inclòs, a efectes del seu
abonament (Factura número FV1+14/00005, de data 27 de gener de 2014, a favor
d'ARC CONCESIONARIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A., en relació amb l'execució del
contracte de concessió d'obra pública de la piscina climatitzada de Roquetes.
2.9

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació, a favor de Manuel Vericat
Hierro, per import de 132,73 €, corresponent a l'assegurança del vehicle Peugeot
Elyseo, adscrit al departament de la Policia Local.

2.10

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació, a favor de Manuel Vericat
Hierro, per import de 268,00 €, corresponent a l'assegurança del vehicle Suzuki
Vitara, adscrit al departament de la Brigada Municipal.

2.11

Aprovar el compte justificatiu, per import de 378,85 €, presentat pel conserge de
l'Ajuntament, en concepte de despeses de correus.

2.12

Aprovar el contracte menor de serveis, per contractar amb MAPFRE EMPRESAS, la
pòlissa número 0721270047313, per import anual total de 15.829,20 €, en concepte
d'assegurança de pòlissa combinada industrial, corresponent al període de l' 1 de
juliol de 2014 al 30 de juny de 2015, Autoritzar, disposar la despesa, reconéixer
l'obligació i ordenar el pagament.

2.13

Aprovar el contracte menor de serveis, per contractar amb MAPFRE EMPRESAS, la
pòlissa número 0961270048579, per import anual total de 10.135,07 €, en concepte
d'assegurança de responsabilitat civil general, corresponent al període de l'1 de
juliol de 2014 al 30 de juny de 2015. Autoritzar, disposar la despesa, reconéixer
l'obligació i ordenar el pagament.

3.

Llicències urbanístiques

3.1

Concedir, a la Comunitat de Propietaris Vall de Zafan Bloc A-B, llicència urbanística
per realitzar les obres de reparació de canonada piscina a la Vall de Zafan, amb un
pressupost de 1.200,00 € (Exp. 73/2014), i aprovar la liquidació provisional per
import de 61,10 €.

3.2

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres d'arrencar moll de dins del
magatzem al carrer Hort de la Vila, 4, amb un pressupost de 1.300,00 € (Exp.
72/2014), i aprovar la liquidació provisional i que és com segueix:
Tècnic
Pressupost

Autoliquidació

Diferència

1.300,00 €

666,71 €

633,29 €

Impost

46,54 €

23,87 €

22,67 €

Taxa

18,14 €

18,14 €

--------
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Total

64,68 €

42,01 €

22,67 €

3.3

Concedir licència urbanística per realitzar les obres de repicar façana i pintar la
terrassa al carrer Escorial, 2 At. 1ª, amb un pressupost de 600,00 € (Exp. 75/2014), i
aprovar la liquidació provisional per import de 40,29 €.

3.4

Concedir prórroga de la llicència urbanística número 108/2004, per construcció d'un
habitatge al carrer Doctor Trueta, 18, fins al 31 de desembre de 2014, com a termini
màxim.

4.

Impostos i Taxes

4.1

Aprovar els padrons que es relacionen a continuació:

Concepte

4.2

Període de cobrament Import total
en voluntària

941 – Taxa guarderia rural

30/04/2014-30/06/2014

60.276,97 €

560 -Taxa Escombraries

27/06/2014-29/08/2014

573.447,77 €

733 – Taxa Guals

27/06/2014-29/08/2014

63.187,70 €

840 – Taxa Conservació nínxols

27/06/2014-29/08/2014

26.004,25 €

550 – Taxa Clavegueram

27/06/2014-29/08/2014

65.582,00 €

De conformitat amb el conveni regulador de la delegació de facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos de l'Ajuntament de Roquetes a favor de
la Diputació de Tarragona, quant a la gestió de l'IBI d'urbana i de rústica i de l'IVTM,
es dóna compte a la Junta de Govern Local dels padrons següents:

Concepte

500 – IBI urbana
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Període de cobrament Import total
en voluntària
30/04/2014-30/06/2014

1.479.671,84 €

501 – IBI rústica

30/04/2014-30/06/2014

207.653,87 €

600 – IVTM

28/03/2014-30/05/2014

556.829,38 €

5.

Instàncies

5.1

Concedir, a BCN, còpia de l'informe emès per la Policia Local, referent a l'accident de
tràfic ocorregut el dia 13/06/2014.

5.2

Concedir, a BCN, còpia de l'informe emès per la Policia Local, referent a l'accident de
tràfic ocorregut el dia 25/05/2014.

5.3

Concedir, a BCN, còpia de l'informe emès per la Policia Local, referent a l'accident de
tràfic ocorregut el dia 12/06/2014.

5.4

Concedir, a BCN, còpia de l'informe emès per la Policia Local, referent a l'accident de
tràfic ocorregut el dia 30/05/2014.

5.5

Concedir, a ZOLI, Gestión y Localización de Atestados, còpia de l'informe emès per la
Policia Local, referent a l'accident de tràfic ocorregut el dia 3/06/2014.

5.6

Donar de baixa l'espai reservat a zona de càrrega i descàrrega, autoritzat al carrer
Sant Isidre., a la Pastisseria Sabina.

5.7

Autoritzar, al TRAIL ROQUETES, el tall del carrer Balagué, el dia 11 de juliol de
2014, així com també, concedir dos trofeus per als guanyadors, amb motiu del 1r.
Open Bloc Ciutat de Roquetes (Concurs d'Escalada).

5.8

Cedir, a la banda Small-Band, l'ús d'un escenari de 40 m., el dia 11 de juliol de 2014,
a les 20:00 hores, amb motiu de la realització d'un concert.

5.9

Autoritzar, al Club de Futbol Roquetenc, per ocupar la sala polivalent de la
Biblioteca, el dia 27 de juny de 2014, de les 20:00 h. a les 21:00 h., amb motiu de
celebrar una reunió de pares de la tecnificació d'estiu Practica 2014 organitzada pel
Club de Futbol Roquetenc.

5.10

Autoritzar, a l'Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús, el tall de la carretera de
Roquetes a Jesús mentre es faci l'acte, així com col·laborar la Policia Local amb el
tall de la carretera i la senyalització corresponent, el proper dissabte, dia 28 de juny,
amb motiu de la II Trobada de Bestiari Mitològic dels Països Catalans, de les 22:00h.
fins a les 24:00h., aproximadament.
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6.

Serveis Socials

6.1

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

7.

Festes Majors

7.1

Autoritzar, al Patronat de Festes de Roquetes, per a la realització de l’espectacle de
focs artificials, el proper dissabte dia 12 de juliol de 2014, a l’Av. Diputació, al costat
del pont de Rebull.

8.

Subvencions

8.1

Sol·licitar la participació pel Centre Obert “Xirinxina” de Roquetes per acreditar-se
com a destinataris d'aliments procedents del Plan 2014 d'ajuda a les persones més
desfavorides per mig del Banc d'Aliments de la nostra demarcació.
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