EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 9/2014. DE 4 DE MARÇ
1.

Correspondència

1.1

El Departament de Territori i Sostenibilitat comunica l'acord d'aprovació definitiva de la
Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana referent a la incorporació d'usos
de la zona d'implantació industrial Clau 4, del terme municipal de Roquetes.

1.2

El Departament de Territori i Sostenibilitat comunica l'aprovació inicial del Pla director
urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l'Ebre i exposa
l'expedient a informació pública pel termini de 45 dies, a comptar des de la corresponent
publicació.

1.3

L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya informen que
han iniciat, conjuntament, amb els sindicats UGT i CCOO, la campanya «El món local diu
prou!»

1.4

El Consell Comarcal del Baix Ebre tramet la resolució de sol·licituds del servei d'ajuda a
domicili.

2.

Hisenda

2.1

Aprovar la relació número 03/2014, referent a l'impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) que ascendeix a l'import total de 7.982,79 €,
liquidacions des de la número 41 fins a la número 61/2014.

2.2

Requerir, a Telefònica, per a que efectuï el pagament per import de 1.122,64 € (IVA inclòs),
atès el comunicat d'intervencions emès per la Policia Local, en data 27 de gener de 2014, a
les 16:50 hores, referent a danys causats a un fanal de la via pública, al carrer Severo Ochoa.

2.3

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

2.4

Aprovar els pressupostos presentats per l'empresa Gedical, S.A. per import de 106,48 € (IVA
inclòs), i per Josep Jovaní Giné per import de 48,00 € (IVA inclòs), en concepte de reparació
de les bombes del pavelló poliesportiu, i autoritzar i disposar la despesa.

2.5

Aprovar el pressupost presentat, per SOREA, S.A.U, per import de 332,85 € (IVA inclòs), en
concepte d'analítica per a la depuradora dels Pilans, i autoritzar i disposar la despesa.

2.6

Aprovar el pressupost presentat, per l'empresa Herraiz Sistemes SL, per import de 1.399,80
€ (IVA inclòs), en concepte de subministrament de materials per a reixa de pluvials, i
autoritzar i disposar la despesa.

2.7

Aprovar el pressupost presentat, per l'empresa Labaqua SA, per import 4.699,72 € (IVA
inclòs), en concepte de servei de prevenció de la legionel·la en els edificis municipals i
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autoritzar i disposar la despesa.
2.8

Aprovar el pressupost presentat, per Señalizaciones y Obras Fernández, SL, per import de
234,46 € (IVA inclòs), en concepte de senyalització per al camí Sant Francesc, i autoritzar i
disposar la despesa.

3.

Llicències urbanístiques

3.1

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de remodelació de les oficines, amb un
pressupost de 17.545,75 € (Exp. 15/2014), i aprovar la liquidació provisional per import de
870,27 €.

3.2

Concedi, llicència urbanística per realitzar les obres d'enderroc de gres i col·locar-lo (22 m2),
al carrer Gasol, 18, amb un pressupost de 920,00 € (Exp. 27/2014), i aprovar la liquidació
provisional per import de 51,08 €.

3.3

Concedir llicència urbanística de constitució del règim de divisió horitzontal de l’edifici
situat al carrer Ulldecona, 2, el qual constarà de planta baixa: 1 local comercial i 1 habitatge i
en la planta primera: 2 habitatges.

4.

Activitats

4.1

Fixar com a dies festius addicionals d'obertura comercial autoritzada en el municipi de
Roquetes, el 14 i 28 de desembre de 2014.

5.

Impostos i Taxes

5.1

Denegar la col·locació d'un contenidor de deixalles, per a l'immoble ubicat al ramal
Colomar, parcel·la 147.

6.

Instàncies

6.1

Concedir, a SMR Insurance Services S.L., informe emès per la Policia Local, referent a
l'accident de circulació, de data 19 de febrer de 2014.

6.2

Concedir, a SMR Insurance Services S.L., informe emès per la Policia Local, referent a
l'accident de circulació, de data 31 de gener de 2014.

6.3

Autoritzar, a un particular per veure la cartografia antiga d'aquest arxiu, així com els
documents antics de l'arxiu, en horari d'oficina ( de les 9 h. fins a les 14h.).

6.4

Autoritzar per pintar una ratlla groga per evitar que estacionin davant la porta d'entrada,
del carrer Mossèn Samuel, 9.

6.5

Concedir llicència de gual de mitja jornada número 621, al carrer Mossèn Samuel, 23, de 3
ml. (de les 8 h. del matí a les 20 h. de la tarda).
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6.6

Cedir, a l'Associació de Veïns La Ravaleta, el material sol·licitat, amb motiu de la festa de
Carnaval 2014.

7.

Cementiri

7.1

Autoritzar la col·locació d'una làpida al nínxol número 18 de la sèrie 8a. del cementiri
municipal.

8.

Serveis socials

8.1

Concedir la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

9.

Subvencions

9.1

Acceptar la subvenció atorgada pel Departament de Justícia per ajudar a sufragar les
despeses de funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any 2014.

10.

Responsabilitat patrimonial

10.1

Desestimar el recurs de reposició interposat, en data 29 de gener de 2014 i amb número de
registre d'entrada 464, per un ciutadà, atès que no ha quedat acreditada la relació de
causalitat entre els danys soferts pel vehicle i el funcionament normal o anormal dels
serveis de conservació i manteniment dels camins rurals, de titularitat municipal, per a
garantir les condicions de seguretat dels usuaris.
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