EXTRACTE DE L' ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 29/2014, DE 26 D'AGOST

1.

Aprovar, esborrany acta anterior, número 28/2014, de data 12 d'agost.

2.

Correspondència

2.1

L'Associació de Veïns “La Ravaleta” comunica que, al mes de juny de 2014, van
renovar la seva Junta.

2.2

Minicentrales Dos S.A. comunica que a l'Assut Xerta-Tivenys es va a realitzar una
“Prova Pilot” per conèixer el seu estat en el 10% de la superfície del mateix. A la
vista del resultat de la prova, seran adoptades les mesures oportunes sobre la futura
conservació i manteniment, amb la finalitat de garantitzar la seva funcionalitat.

3.

Hisenda

3.1

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per E.ON Ener
per import
90,82 €, 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 primer i segon trimestre 2014.

3.2

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
per import 88,06 €, 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 de juny de 2014.

3.3

Aprovar la liquidació de l'ocupació de la via pública, corresponent al mes de juliol de
2014, amb materials de construcció i altres, per import de 165,00 €.

3.4

Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament, per
import de 501,51€, a favor de Manuel Vericat Hierro, corresponent a l'assegurança
del vehicle HYUNDAI 130, adscrit al departament de la Policia Local, amb venciment
al juliol del 2015.

3.5

La Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local presenta la Compensació
Telefònica. Declaració-Liquidació segon trimestre 2014.
Concepte
25% facturació
1,9% participació
Saldos negatius compensacions

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

Quantitat (euros)
225.175,50
4.278,34
0,00

Import net

4.278,34

Saldos negatius pendents
3.6

0,00

La Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local presenta la Participació
dels municipis en tributs de l'Estat. Liquidació definitiva 2012.
Participació total 2012

Bestreta a compte 2012

1.440.927,48

Liquidació definitiva

1.326.342,36

114.585,12

3.7

Aprovar el compte justificatiu, per import de 384,74 €, presentat pel conserge de
l'Ajuntament, en concepte de les despeses diàries de correus.

3.8

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 €, en concepte de
gestió de residus, segons l

4.

Llicències urbanístiques

4.1

Concedir l
existent a la finca situada al polígon 27 parcel·la 9, partida Carreretes, amb un
pressupost de 2.034,92 €(Exp. 99/2014), i aprovar la liquidació provisional per
import de 100,93 €.

4.2

Concedir, a la Comunitat de Propietaris Pare Cardús, 4, l
realitzar les obres de reparació d'esquerda existent al voladís dalt del balcó de la
planta tercera i obra vista al carrer Pare Cardús, 4, amb un pressupost de 615,00 €
(Exp. 97/2014), i aprovar la liquidació provisional per import de 22,15 €.

4.3

Concedir, a la Comunitat de Propietaris Val de Zafan, 3, l
realitzar les obres de reparació monocapa part superior balcó 3 r.pis, a la Val de
Zafan, 3, amb un pressupost de 338,20 € (Exp. 98/2014), i aprovar la liquidació
provisional per import de 22,15 €.

4.4

Concedir l
suportar estructura oberta a la urbanització Els Pilans, 81, amb un pressupost de
4.285,32 € (Exp. 68/2014), i aprovar la liquidació provisional per import de 212,55 €.

4.5

Concedir l
finca 75 m.l. al camí Galatxo B 4, amb un pressupost de 1.125,00 € (Exp. 82/2014), i
aprovar la liquidació provisional que és com segueix:
Tècnic
Pressupost
Impost
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Autoliquidació

Diferència

22,15 €

18,13 €

1.125,00 €
40,28 €

Taxa

18,14 €

18,14 €

Total

58,42 €

40,29 €

--------

4.6

Concedir l
unifamiliar i tanca segons projecte al carrer del Boix, 77 de la urbanització els Pilans,
amb un pressupost de 127.378,70 € (Exp. 101/2014), i aprovar la liquidació
provisional per import de 6.317,99 €.

4.7

Concedir l
pilar a la carretera del Reguers F, 6, amb un pressupost de 373,00 € (Exp. 102/2014),
i aprovar la liquidació provisional per import de 40,29 €.

5.

Llicències d'activitat

5.1

Autoritzar la realització d'un rodatge cinematogràfic al cim de Caro, els dies 1 i 2 de
setembre, entre les 14:00 i les 20:00 hores, en un radi de 20 metres al voltant de
l'altar de la verge, i fer efectiu el pagament de la liquidació definitiva de la taxa per
import d'11 euros.

6.

Impostos i Taxes

6.1

Anul·lar el rebut referent a la taxa de guarderia rural, per no correspondre el seu
pagament.

6.2

Anul·lar el rebut de l'IBI de rústica i taxa de guarderia rural referents a la finca
parcel·la 933 del polígon 3, i emetre un altre rebut, pel mateix concepte i anualitat.

7.

Instàncies

7.1

Concedir, a LEGALEA, còpia de l'informe emès per la Policia Local referent a
l'accidente de tràfic del dia 27 de juliol de 2014.

7.2

Autoritzar l'ocupació de la via pública, amb motiu de fer unes obres al carrer
Bonavista, 2.

7.3

Concedir, a l'establiment Forn Perolada, reserva d'espai per càrrega i descàrrega (6
m.l.), al carrer Sant Roc, 21 i a l'altra part del carrer (davant immoble que té entrada
pel carrer Sant Ramon, 23) en horari de les 7:00 h. fins a les 14:30 h.

7.4

Autoritzar per ocupar el saló de plens de l'Ajuntament, amb motiu de la celebració
del seu matrimoni civil, el dia 20 de setembre de 2014, a les 13:00h.

7.5

Autoritzar, a l'Associació de Joves Ravaleta, ocupar el casal de la Ravaleta, a
l'Associació de Joves la Ravaleta, amb motiu de les festes del patró Sant Mateu els
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dies 19 i 20 de setembre de 2014.
8.

Cementiri

8.1

Concedir un duplicat del títol del nínxol número 151 de la sèrie 13a ,

8.2

Autoritzar la cessió temporal del nínxol de l'Ajuntament, número 125 de la sèrie 2ª.

9.

Registre d'Entitats

9.1

Autoritzar la inscripció de l’Associació Arts
Re
g
istre d’Entitats Locals del municipi de Roquetes.

9.2

Autoritzar
Sma
l
l-Band,
Re
g
istre d’Entitats
re
g
istre 68.

la

inscripció

i Teràpies

de

Naturals,

en

l’Associació

en
Locals

del

municipi

de

el

La
el

Roquetes

amb

el

número

de

10

Subvencions

10.1

Acceptar la subvenció de 6.900,00 € atorgada per la Direcció General de Joventut
del Departament de Benestar Social i Família pel projecte amb expedient 710/2014.
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