EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM 2/2014, DE 14 DE GENER.
1.

Correspondència

1.1

El Consell Comarcal del Baix Ebre ens convoca a una reunió que tindrà lloc, el dia 24 de
gener, a les 9:00 h., al Consell Comarcal per posar-nos en antecedents del nou projecte,
per aquest any, Baix Ebre Avant, que està desenvolupant dins del marc del projecte
«Treball a les 7 comarques».

1.2

AQUA ROQUETES informa de l'horari de la instal·lació per a l'any 2014, adjunten el
calendari on consten els horaris habituals, els dies de vigília, els ponts i dies festius.

1.3

Comunicació de SAI Roquetes.

1.4

L'Ordre EMO/324/2013, de 16 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes
locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2014, i que, concretament, a
Roquetes, són el dia 14 d'abril i el dia 7 de juliol.

1.5

El Consell Comarcal del Baix Ebre notifica la resolució de la modificació d'una sol·licitud
del servei d'ajuda a domicili.

1.6

El Servei Català de la Salut, Gerència de Patrimoni, Infraestructures i Recursos Humans, en
relació a la sol·licitud d'aquest Ajuntament sobre la tramitació de l'expedient de cessió
dels solar destinat a la construcció del Centre de Salut, detallen tots els tràmits que
hauran de fer des del Servei Català de la Salut, i que són els següents:
- Informe de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat, informe que és vinculant
per la tramitació de l'expedient de cessió.
- Informe de l'Assessoria Jurídica del CatSalut.
- Informe de la Intervenció Delegada.
- Aprovació pel Consell de Direcció del CatSalut.
- Signatura del document administratiu per parts.

2.

Hisenda

2.1

Aprovar l'oferta núm. 2014-573A, presentada per l'empresa Zenon Digital Radio, per
import de 79,04 € (IVA inclòs), en concepte de reposició de material de dotació per la
Policia Local (2 fundes per aparells emissors tipus pocket), i autoritzar i disposar la
despesa.

2.2

Aprovar la proposta núm. 8693600895, presentada per TÜVRheinland, en concepte
d'inspecció periòdica de B.T. de dependències municipals (Mercat Municipal, Casal de
Joves), per import total de 317,80 €, i autoritzar i disposar la despesa.

2.3

Aprovar els pressupostos presentats per Quibac SA, referents a la revisió de parallams d'
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instal·lacions en edificis municipals i autoritzar i disposar la despesa.
2.4

Ordenar el pagament no pressupostari, mitjançant transferència, a la Mancomunitat
Tortosa-Roquetes, de l'import de 6.077,97 €.

2.5

Aprovar la liquidació corresponent a l’ocupació de la via pública, corresponent al mes de
desembre de 2013, i que ascendeix a 536,54 €.

2.6

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació, per import de 879,63 €, en
concepte, del lloguer, corresponent al mes de gener de 2004, del local situat al carrer
Anselm Clavé s/n. on es desenvolupa el mòdul de perruqueria de l'IES Roquetes; i ordenar
el pagament.

2.7

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació, per import de 622,54 €, en
concepte de lloguer, corresponent al mes de gener de 2014, del local situat al carrer
Major núm. 5 baixos, on es troba ubicat el Jutjat de Pau de Roquetes; i ordenar el
pagament.

2.8

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

2.9

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import de 389,04 €, a favor de
la Comunitat de Regants de Roquetes, corresponent al repartiment parcial de la zona i
Comunitat General en el període de 2014, i ordenar el pagament.

2.10 Renunciar a part de la subvenció que, va atorgar la Direcció General d'Administració Local,
per l'import de 5.139,60 €, amb motiu de l'ajut extraordinari per l'actuació “Arranjament
dels camins municipals afectats pels aiguats de novembre de 2012”, quedant la subvenció
d'aquesta Administració per import de 2.964,50 €, atès que les dues subvencions
atorgades pel mateix concepte (Direcció General d'Administració Local i Dirección
General de Protección Civil y Emergencies - Ministerio del Interior) sumen 25.399,84 €,
per la qual cosa, sobrepassen el finançament total de les obres executades en 5.139,60 €.
3.

Llicències d'activitat

3.1

Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de bar, situada al carrer
Anselm Clavé, 13, d'acord amb el cadastre d'urbana, Hort de la Vila, 13.

4.

Llicències urbanístiques

4.1

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de restitució individual d'habitatges
preexistents (2 unitats) al carrer Pare Romaña, 18 1r C i D, amb un pressupost de 6.290,00
€ (Exp. 138/2013), i aprovar la liquidació provisional per import de 311,98 €.

4.2

Concedir llicència urbanística, a la Comunitat de Regants de la Dreta de l'Ebre, per
realitzar les obres de revestiment de sequia amb peces de formigó del camí de Mig 2ª
Fase 2, segons plànol, amb un pressupost de 7.563,52 € (Exp. 1/2014), i aprovar la
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liquidació provisional i, que és com segueix::
Tècnic
Pressupost

Autoliquidació

Diferència

7.563,52 €

Impost

270,77 €

342,37 €

71,60 €

Taxa

104,38 €

131,98 €

27,60 €

Total

375,15 €

474,35 €

99,20 €

4.3

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de netejar els dos solars i tallar una
figuera al carrer Progrés, 6, pel carrer Santa Isabel, amb un pressupost de 400,00 € (Exp.
2/2014), i aprovar la liquidació provisional per import de 40,29 €.

4.4

Anul·lar les liquidacions efectuades, expedient llicència urbanística 84/2013, de l'ICIO i de
la taxa següents:
- 431355102013010000117 ICIO import 53,70 €
- 431355422013010000117 Taxa import 20,70 €

4.5

Anul·lar les liquidacions efectuades, expedient llicència urbanística 18/2013, de l'ICIO i
taxa següents:
- 431355402013010000112 ICIO import 480,79 €
- 431355102013010000112 Taxa import 185,33 €

5.

Impostos i Taxes

5.1

Donar de baixa del padró de la Taxa d'escombraries, l'immoble del carrer sant Bartomeu,
2, 1 pis, a partir de l'exercici 2014.

5.2

Donar de baixa dels padrons de la Taxa d'escombraries i de la Taxa de Clavegueram,
l'immoble del carrer sant Agustí, 15, a partir de l'exercici 2014.

6.

Instàncies

6.1

Concedir, a BCN Assessorament i Gestió, informe emès per la Policia Local, en data 23 de
desembre de 2013, referent a un accident de circulació.

6.2

Concedir, a BCN Assessorament i Gestió, informe emès per la Policia Local, en data 2 de
gener de 2014, referent a un accident de circulació.

6.3

Concedir, a GESTISER INTEGRAL, informe emès per la Policia Local, en data 23 de
desembre de 2013, referent a un accident de circulació.
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6.4

Concedir la baixa del gual permanent número 25 situat al carrer Gaia, 12, a partir de l'1 de
gener de 2014.

6.5

Autoritzar el canvi d'ubicació de la llicència de gual permanent número 453, de 3 ml, al
carrer Mossèn Samuel, 28, així com una zona anàloga enfront de l'esmentat gual.

6.6

Autoritzar l'ocupació de la via pública al carrer Sant Joan 5, amb motiu de l'enderroc i
posterior construcció d'edificació.

6.7

Autoritzar l'ocupació de la via pública, amb una bastida, a la façana de l'immoble situat a
l'Av. Diputació, 22, per tal de col·locar el nom de la perruqueria.

6.8

Autoritzar l'ocupació d'un lloc al mercat ambulant per vendre preparat de patates
creatives.

6.9

Autoritzar per utilitzar el camp de futbol sala, el dia 19 de gener de 2014, des de les 14:00
hores fins a les 20:00 hores, per dur a terme el torneig de Futbol Sala.

7.

Altres

7.1

Requerir el pagament de 1.401,03 € (IVA inclòs), en concepte de treballs de reposició
d'una columna malmesa per accident al polígon industrial La Ravaleta, Sector D-1 (davant
nau d'Alvarez Beltran), amb motiu del parte diari d'intervencions emès per la Policia Local,
en data 14 de novembre de 2013, a les 11:35 hores
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