EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 31/2014, DE 9 DE SETEMBRE

1.

Aprovar, esborrany acta número 30/2014, de data 2 de setembre.

2.

Correspondència

2.1.

Escrit del DARP on trameten còpia de la resolució d'autorització de treballs forestals
al pol. 35 parc. 26, 32 i 102 d'aquest municipi.

3.

Hisenda

3.1

La Secretaria General de Coordinació autonòmica i local, comunica la distribució de
les quotes nacionals de l'impost sobre activitats econòmiques, primer procés de
2014- - període de l'1-12-2013 al 31-05-2014.
Import Distribució

Euros

Total distribució quota nacional

14.473,45

Diferències compensades art. 67 Llei 0,00
65/97
Total distribució quota compensada

14.473,45

3.2

Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per import de 2.167,73 €, a favor del
Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià
(CODE), corresponent al 50%, atès el que estableix la clàusula segona del conveni.

3.3

Aprovar la liquidació de l'ocupació de la via pública, corresponent al mes d'agost de
2014, amb materials de construcció i altres, per import de 186,60 €.

3.4

Concedir la devolució de les fiances dipositades per import de 468,00 €, en concepte
de gestió de residus, i de 960,00 €, en concepte de reposició de serveis urbans
afectats, segons llicència d'obres núm. 29/2013.

3.5

Autoritzar i disposar les despeses, reconèixer les obligacions per import de
41.592,47€, corresponents a factures incloses en la relació núm. 14/2014,
reconèixer les obligacions per import de 35.291,51€; i ordenar els pagaments.

3.6

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 €, en concepte de
gestió de residus, segons llicència número 102/2013.

3.7

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 €, en concepte de
gestió de residus, segons llicència número 16/2014.
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3.8

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 €, en concepte de
gestió de residus, segons llicència número 52/2013.

3.9

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 €, en concepte de
gestió de residus, segons llicència número 59/2014.

3.10 Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 € en concepte de
gestió de residus, segons llicència número 79/2014.
3.11

Aprovar la relació número 10/2014, referent a l'impost sobre l'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) que ascendeix a l'import total de
7.836,46 €, liquidacions des de la número 167 fins a la número 184/2014.

3.12

Revocar l’acord de la Junta de Govern Local, de data 1 de juliol de 2014, amb caràcter
parcial, número 1/2014, de data 4 de juny de 2014, per import de 726 € i que figurava
a la relació número 11/2014 per import d'11.257,75 €.

3,13

Aprovar la convocatòria de subvencions per a l’exercici 2014 destinades al foment
d’activitats culturals i esportives al municipi de Roquetes.

3.14

Concedir la devolució de les fiances dipositades, amb motiu de la llicència urbanística
número 73/2012, per import de 600,00 €, per garantir els serveis urbans afectats, i
150,00 €, per garantir la gestió de runes.

4.

Llicències urbanístiques

4.1

Concedir llicència primera ocupació per rehabilitació d'habitatge, segons projecte del
senyor Laureano Panisello Gisbert, al carrer Santa Rosa, 3, realitzat d’acord amb la
llicència d’obres 73/2012.

4.2

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres d'arranjament de façana a
l'immoble situat al c/ Santa Ana, 3, amb un pressupost de 1640,00 € (Exp. 105/2014),
salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.

5.

Impostos i taxes

5.1

Anul·lar el rebut relatiu a l'immoble del carrer Ulldecona, 16, atès que s'ha produït
una duplicitat.

5.2

Anul·lar el rebut de la Taxa d'escombraries, any 2014, del carrer Sant Joan, 24, per no
correspondre, i donar de baixa del padró de la Taxa d’escombraries, per tractar-se
d'un magatzem.

5.3

Anul·lar el rebut relatiu a l'immoble del carrer Ulldecona, 7, 3, 3, atès que s'ha
produït una duplicitat
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5.4

Anul·lar els rebuts de la Taxa de Clavegueram, any 2013 i 2014, relatius a l'immoble
del carrer Sagrat Cor, 54, atès que fa molts anys desenvolupaven la llicència
d'activitat del bar en aquest immoble però actualment ni són els titulars de la
llicència ni són els propietaris de l'immoble.

5.5

Anul·lar el rebut de la Taxa de Clavegueram, any 2014, relatiu a l'immoble del carrer
Sagrat Cor, 13, atès que no correspon.

5.6

Anul.·lar els rebuts relatius a l'immoble ubicat al c. Mas, s/n, atès que hi ha una errada
en l'adreça tributària i en el subjecte passiu de la Taxa.

5.7

Concedir, la devolució de la meitat de l'import del rebut de la Taxa d'escombraries,
any 2014, relatiu al c. Ulldecona, 2, atès que desenvolupava l'activitat d'establiment
de bar i en data 1 d'abril de 2014, la va donar de baixa.

5.8

Anul·lar el rebut que fa referència a l'immoble del carrer Santa Elena, 2, per no
correspondre.

5.9

Donar d'alta, per omissió, l'immoble del carrer Lepanto, 2 al padró de la Taxa de
Clavegueram.

6.

Instàncies

6.1

Concedir, a GENUS S.L, còpia de l'informe emès per la Policia Local referent a
l'accidente de tràfic del dia 8 d'agost de 2014.

6.2

Autoritzar el canvi de nom de la llicència de gual número 61, permanent, de 3 m.l.,
situat al carrer Pelai, 3.

6.3

Autoritzar el canvi de nom de la llicència de gual permanent número 113, situat al
carrer Sant Roc, 16

6.4

Concedir llicència de gual núm. 627, permanent de 3 m.l. al carrer Sant Carles, 4,
segon semestre 2014, així com una zona anàloga.

6.5

Concedir el distintiu per estacionar enfront del gual núm. 627, situat al carrer Sant
Carles, 4.

6.6

Autoritzar, a l'Associació Gremi Lúdic Desperta Ferro, a realitzar les II Jornades
Lúdiques Desperta Ferro els propers dies 19, 20 i 21 de setembre al Centre Cívic.
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