EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM. 40/2014, D'11 DE NOVEMBRE
1.

Aprovar esborrany acta número 39/2014, de data 4 de novembre

2.

Hisenda

2.1

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per ENDESA ENERGIA XXI, per
import de 795,63 €, 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 tercer trimestre de 2014.

2.2

Aprovar la liquidació corresponent a l’ocupació de la via pública, presentada per la
Policia Local, corresponent al mes d'octubre de 2014, i que ascendeix a 210,50 €.

2.3

Aprovar el compte justificatiu, per import de 41,55 €, presentat per una auxiliar
administrativa de l'Ajuntament de Roquetes, per atendre el pagament de les
despeses derivades de l'organització de la Festa de la Castanyada..

2.4

Aprovar la factura número 54/14, de data 27/08/2014, presentada per Túbal SCCL,
per import de 13.000,00 €, en concepte de gestió tècnica del Cicle l'Hort de la Música
Tradicionàrius de les Terres de l'Ebre 2014; autoritzar i disposar la despesa,
reconèixer l'obligació i ordenar el pagament.

3.

Impostos i Taxes

3.1

Concedir la baixa del Padró de la Taxa d'escombraries, de l'immoble del carrer La
Parra, 10, 2n, atès que no reuneix les condicions mínimes d'habitabilitat i donar de
baixa del padró de la Taxa d'escombraries aquest immoble, a partir de l'any 2015.

3.2

Concedir la baixa del Padró de la Taxa d'escombraries, de l'immoble del carrer Unió,
24, atès que no reuneix les condicions mínimes d'habitabilitat i donar de baixa del
padró de la Taxa d'escombraries aquest immoble, a partir de l'any 2015.

3.3

Concedir la devolució de la meitat de l'import del rebut (132,10 €) de la Taxa
d'escombraries, any 2014, relatiu a l'immoble on desenvolupava la llicència
d'activitat del carrer sant Gregori número 32, atès que, en data 28 de gener de 2014,
es va donar de baixa de l'activitat que exercia.

3.4

Concedir la devolució de la quantitat de 46,00 € que va fer efectiva a la tresoreria
municipal, en concepte d'autorització ús sala plens per matrimoni civil, atès que al
final es va dur a terme a les instal·lacions del jutjat de Roquetes.

3.5

Anul·lar la liquidació de l'IIVTNU, emesa a nom de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
SA, per un import principal de 32,48 €, atès que s'ha observat una errada en el nom
del subjecte passiu de la liquidació i emetre una nova liquidació pel mateix concepte

i import a nom del subjecte passiu correcte.
3.6

Anul·lar el rebut emès, corresponent a la Taxa d'escombraries, any 2013, de
l'immoble del carrer santa Elena número 1, i que ascendeix a l'import principal de
144,79 €, atès que s'ha observat que el rebut de la taxa d'escombraries,
corresponent a l'any 2013, es va emetre també a nom del mateix subjecte passiu i
emetre un altre rebut, pel mateix concepte i import a nom del titular correcte:

4.

Instàncies

4.1

Autoritzar, al Grup Esportiu de la Guardia Urbana de Barcelona, l'ús de les
instal·lacions esportives (vestuaris i dutxes) de la zona esportiva, el dia 18 de
novembre de 2014, al Grup Esportiu de la Guardia Urbana de Barcelona (CEGUB), per
realitzar una activitat ciclista per la Via Verda, amb sortida i arribada a Roquetes.

4.2

Autoritzar, al Centre d'Atenció Primària de Roquetes, per ocupar la sala
d'audiovisuals del segon pis del Centre d'interpretació museística, cada divendres,
de les 12 h. a les 14 h. , durant tres mesos, amb motiu de unes xerrades de suport a
malalts i familiars de fibromialgia.

4.3

Cedir, a l'Observatori de l'Ebre, l'ús de 120 cadires, amb motiu d'una Jornada de
Portes Obertes, el dia 16 de novembre de 2014.

4.4

Cedir, al Club Voleibol Roquetes, l'ús de l 'equip de megafonia i música, amb motiu
de la presentació oficial dels equips del Club Voleibol Roquetes.

4.5

Cedir, al Club BTT Roquetes-Terres de l'Ebre, l'ús del canó de projecció i la pantalla,
per fer una exposició el dia 15 de novembre de 2014, amb motiu de la celebració del
sopar del soci.

4.6

Autoritzar, a la Penya Taurina Roquetes, per ocupar la sala de xerrades del Casal de
Joves, per tal de realitzar una conferència amb el tema: "Orígens dels Bous", el dia
13 de desembre de 2014, a les 20:00 h. dins dels actes de la Fira de Nadal.

4.7

Autoritzar l'ocupació de la via pública, amb una bastida, al carrer Sant Gregori, 20,
segons la llicència d'obres 112/2014.

5.

Registre d'entitats

5.1

Autoritzar la inscripció de l’Associació La Segona Volta, en el Registre d’Entitats
Locals del municipi de Roquetes amb el número de registre 69 i amb les següents
dades:




DENOMINACIÓ: Associació La Segona Volta.
DATA DE L’ACTA DE CONSTITUCIÓ: 05/08/2013
FINALITATS:

a) Impulsar l'economia social local.
b) Sensibilitzar la ciutadania vers la cura i protecció del medi ambient.
c) Incentivar l'ús d'objectes recuperats.




DESSIGNACIÓ DE PRESIDENTA: Margareta Wessels.
DESSIGNACIÓ DE SECRETÀRIA: Neus Elisabet Reverter Morelló.
DESSIGNACIÓ DE TRESORERA: Sònia Jarque Abad.

