EXTRACTE DE L' ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 30/2014, DE 2 DE SETEMBRE

1.

Aprovar, si procedeix, esborrany acta número 29/2014, de data 26 d'agost.

2.

Correspondència

2.1

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Alimentació i Medi Natural comunica
que el Servei de Sanitat Vegetal d'aquest departament, amb la col·laboració de les
Agrupacions de Defensa Vegetal de l'olivera, va realitzant des de fa anys una
campanya de lluita contra la mosca de l'olivera, mitjançant tractament aeri.
Aquest departament mantindrà informades les corporacions locals dels
tractaments aeris a realitzar en aquest territori. Cas que hi hagi algun punt o zona
d'aquest municipi on s'hauria d'evitar el tractament, cal que se'ls comuniqui el més
aviat possible.

2.2

Endesa comunica que, la senyora Isabel Buesa Gambau és la nova directora
general d'Endesa a Catalunya en substitució de l'anterior.

3.

Hisenda

3.1

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
per import de 133,76 €, 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 juliol de 2014.

3.2

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 €, en concepte
de gestió de residus, segons llicència d'obres número 62/2014, per obres
d'adequació local al bar-restaurant l'Escala, al carrer Masia, 1 baixos.

3.3

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

3.4

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

3.5

Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
38.839,50 €, corresponents a factures incloses en la relació núm. 13/2014,
reconèixer les obligacions per import de 1.210,00 €; i ordenar els pagaments.

3.6

Aprovar el compte justificatiu, per import de 56,11 €, presentat per una
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administrativa d'aquest Ajuntament, en concepte de pagament de les despeses
per la compra dels detalls per a la trobada de puntaires 2014 amb motiu del
Tradicionàrius.
3.7

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

3.8

Anul·lar l'acord de la Junta de Govern Local, de data 26 d'agost de 2014, atès que
s'ha produït una duplicitat, ja que IBERDROLA CLIENTES, SAU, ha presentat dos
vegades la mateixa liquidació, és a dir, per duplicat, un amb data 15 de juliol de
2014, amb registre d'entrada número 3.736 i un altre en data 8 d'agost de 2014,
amb registre d'entrada número 4.165.

3.9

Concedir la devolució de la fiança per import de 243,59 €, dipositada per garantir la
gestió de runes, i de 1.320,00 €, per garantir la reposició dels serveis urbans
afectats, segons llicència d'obres 12/2014, al carrer Churruca.

3.10

Deixar sense efecte la suspensió acordada i ordenar el pagament de l'import de
368.015,44 euros corresponents a la factura núm. FV1+14/00005 d'ARC
CONCESIONARIA DE OBRAS Y SERVICIOS de data 27 de gener de 2014 i que
correspon a la retribució anual, any 2014.

4.

Llicències urbanístiques

4.1

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres d'escomesa llum a la colònia
Parellades, 34, amb un pressupost de 980,00 € (Exp. 96/2014), i aprovar la
liquidació provisional per import de 53,48 €.

4.2

Aprovar la liquidació definitiva de la llicència urbanística (exp. 73/2014), a la
Comunitat de Propietaris, carrer Vall de Zafan Bloc A-B, i, que és com segueix:

Tècnic
Pressupost

Autoliquidació

Diferència

3.362,00 €

1.200,00 €

120,36 €

42,96 €

77,40 €

Taxa

46,40 €

18,14 €

28,26 €

Total

166,76 €

61,10

105,66 €

Impost

4.3

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de connexió a la xarxa de
subministrament elèctric, al polígon 25 parcel·la 53, partida Caramella, amb un
pressupost de 2.380,00 € (Exp. 90/2014), i aprovar la liquidació provisional per
import de 118,04 €.
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4.4

Concedir, a Happy Kids School S.L., llicència urbanística per realitzar les obres
d'adequació local per acadèmia d'idiomes al carrer Pare Romaña, 7, baixos, amb un
pressupost de 1.911,50 €(Exp. 94/2014), i aprovar la liquidació provisional per
import de 94,78 €.

4.5

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de revestiment de sostre i
impermeabilització, substitució de les teules ceràmiques en mal estat i sanejament
i a condicionament de la façana, al carrer Sant Ruf, 17, amb un pressupost
d'11.750,44 €( Exp. 103/2014), i aprovar la liquidació provisional per import de
582,83 €.

4.6

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de substitució de dos portes
d'accés als magatzem actuals en planta baixa, al carrer Sant Carles, 4 baixos, amb
un pressupost de 3.395,00 €(Exp. 104/2014), i aprovar la liquidació provisional per
import de 168,39 €.

4.7

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de reforma de cuina i tancar el
balcó en alumini al carrer Bonavista, 2 2 n 2 a, amb un pressupost de 3.600,00 € (Exp.
81/2014),i aprovar la liquidació provisional per import de 178,56 €

4.8

Concedir, a SOLDEBRE SCCL, llicència urbanística per realitzar les obres de
retirada dipòsits a la carretera Mas de Barberans-Horta de Dalt, 38, amb un
pressupost de 2.880,00 € (Exp. 91/2014), i aprovar la liquidació provisional per
import de 142,84 €.

5.

Llicències d'activitat

5.1

Concedir, la baixa en el registre de llicències d'activitat de construcció i reparació
de rellotges públics situada al carrer Sant Gregori número 32, baixos, atès que ja ha
donat de baixa l'activitat.

6.

Instàncies

6.1

Autoritzar, a “Sirga, camins per créixer en el desenvolupament personal”, per
ocupar la sala gran del Casal de Joves, des del mes de setembre 2014 fins al juliol
de 2015, els dies següents:
- Cada dimarts, de les 20 a les 22 hores, taller de pilates.
- Cada dijous, de les 20 a les 22 hores, taller d'estiraments de cadenes musculars

6.2

Autoritzar l'ús de les dependències municipals, (un despatx) per al dia 6 de
setembre de 2014, a les 12:30 hores, amb motiu de la celebració d'un matrimoni
civil, així com ha de fer efectiu el pagament de la taxa per import de 46,00 €.
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7.

Subvencions

7.1

Acceptar la subvenció al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per la
concessió de 202,26 € a la Jornada Gastronòmica pressupostada amb 1.924,25€
(10,51%), i també acceptar la subvenció al Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona per la concessió de 173,65 € per la Fira de productes artesans de
qualitat del Tradicionàrius pressupostada amb 1.652,00€ (10,51%)

7.2

Acceptar la subvenció a la Diputació de Tarragona per l’actuació “Roquetes online”,
per un import de 137,94€.
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