EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 10/2014, D'11 DE MARÇ

1.

Correspondència

1.1

El Departament de Territori i Sostenibilitat adjunta la Resolució del director general
d'Ordenació del Territori i Urbanisme, de data 24 de febrer de 2014, de prossecució
d'una execució subsidiària de l'ordre de restitució de la legalitat urbanística,
corresponent a l'expedient d'obres al polígon 3 parcel·la 217, paratge Caramella,
d'aquest terme municipal.

1.2

El Departament de Cultura informa que la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic va crear, en el seu article 44, preveu
una nova taxa sobre l'emissió dels informes facultatius de les comissions territorials del
patrimoni cultural com a conseqüència de sol·licituds d'informes o consultes que les
administracions públiques els formulin amb relació al patrimoni arquitectònic,
arqueològic i paleontològic.

2.

Hisenda

2.1

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

2.2

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

2.3

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació a favor d'UNICEF, per import de
120,00 €, en concepte de quota anual exercici 2014, i ordenar el pagament.

2.4

Aprovar la liquidació de la taxa d'ENDESA ENERGIA XXI, SLU, per import total de 9.529,19
€, en concepte de taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament
d'energia elèctrica, deduïts els peatges d'accés, durant l'any 2013.

2.5

Aprovar la liquidació de la taxa d'ENDESA ENERGIA SAU, per import total de 13.483,48 €,
en concepte de taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament d'energia
elèctrica, deduïts els peatges d'accés, durant l'any 2013.

2.6

Aprovar la liquidació de la taxa d'ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA SL, per import total
de 35.077,94 €, en concepte de taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del
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domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament
d'energia elèctrica, deduïts els peatges d'accés, durant l'any 2013.
2.7

Aprovar el pressupost, presentat per Tecnicesped SL, per import de 653,40 € (IVA inclòs),
en concepte de subministrament de pintura per al marcatge del camp de futbol de
gespa, i autoritzar i disposar la despesa.

2.8

Aprovar el pressupost, presentat per Tecnicesped SL, per import de 1.206,59 € (IVA
inclòs) en concepte de subministrament de de productes per al manteniment de la gespa
del camp de futbol, i autoritzar i disposar la despesa.

2.9

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 185,00 €, pel permís
per a condicionament d'accés existent a la carretera TV-3421 en el p.k. 28.2, a favor del
Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, i ordenar el pagament.

2.10

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 78,30 €, a favor
d'un agent de la Policia Local, en concepte renovació del permís de conduir de la classe
BTP, i ordenar el pagament.

2.11

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 40,25 €, a favor de
la interventora municipal, en concepte part de les despeses d'assistència a un seminari
d'actualització per a interventors realitzat a l'Escola d'Administració Pública de
Catalunya, el dia 5 de març de 2014, i ordenar el pagament.

2.12

Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de 44.733,00 €,
corresponents a factures incloses en la relació núm. 4/2014, i ordenar el pagament.

2.13

Efectuar pagaments no pressupostaris a BASE -Gestió d'Ingressos Locals, i que tot seguit
es detallen:

Any

Concepte – Núm. fix

Adreça tributària

Import

2012

IBI - 91088384

Zona industrial D4

1.617,36 €

2012

IBI - 91087272

Cm 71 Cm Ports 12

13,29 €

2012

IBI - 91087681

Cm 36 Covalta 8

14,72 €

2012

IBI- 97764238

Parc dels Ports

105,55 €

2013

IBI - 91088384

Zona industrial D4

2013

Clavegueram5859757

c. Bailen, 12 bx

22,00 €

2013

Escombraries135560003391

c. Martínez de la Rosa, 1

184,84 €

2013

IBI-91087249

Cm 71 cm Ports 6

218,30 €
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1.658,22 €

2013

IBI-91087272

Cm 71 cm Ports 12

13,63 €

2.14

Aprovar el compte justificatiu, per import de 366,74 €, presentat pel conserge de
l'Ajuntament de Roquetes.

2.15

Es dóna compte a la Junta de Govern Local que la Secretaria d'Estat de les
Administracions Públiques comunica la distribució de les quotes nacionals de l'impost
sobre activitats econòmiques, epígraf 761.2 Servei de telefonia mòbil, període 01-012012 a 31-12-2012.
Total distribució quota nacional

5.112,30

Regularització

0,00

Total distribució neta

5.112,30

3.

Llicències urbanístiques

3.1

Concedir, a DE AARDBOST SPAIN, SL, llicència urbanística per realitzar les obres
d'ampliació de nau sense augment de l'explotació porcina, al polígon 19 parcel·les 9, 10, 27
i 28 de la partida Pas de Berengué, amb un pressupost de 69.252,79 € (Exp. 24/2014), i
aprovar la liquidació provisional per import de 5.294,33 €.

3.2

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de construcció d'una tanca ramadera
460 ml. I pals de ferro corrugat d'1,80 ml al polígon 48 parcel·la 63, partida Racó d'Omedo,
amb un pressupost de 6.000,00 € (Exp. 28/2014), i aprovar la liquidació provisional per
import de 297,60 €.

3.3

Concedir, a Comunitat de veïns de l'edifici FRASA, llicència urbanística per realitzar les
obres d'impermeabilització claraboies de la teulada, reparar esquerdes de l'edifici, dels
balcons i substituir teules en mal estat, al carrer Calderón de la Barca, 4, Alcalde Marín 2729, amb un pressupost de 2.356,00 € (Exp. 29/2014), i aprovar la liquidació provisional per
import de 116,85 €.

3.4

Concedir, a Comunitat de Propietaris Churruca, núm. 1, llicència urbanística per realitzar les
obres d'arranjament desperfectes de façana segon detall que presenta al carrer Churruca
1C, edifici Sant Miquel, amb un pressupost de 1.125,36 € (exp. 30/2014), i aprovar la
liquidació provisional per import de 58,43 €.

4.

Impostos i Taxes

4.1

Denegar el donar de baixa del padró d'escombraries l'immoble del carrer Barcelona, 8, 1,
atès que l'ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la recollida d'escombraries, transport i
tractament de residus urbans de l'Ajuntament de Roquetes no recull aquesta exempció.
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5.

Instàncies

5.1

Concedir, a BCN ASSESSORAMENT I GESTIÓ, informe emès per la Policia Local referent a
l'accident de circulació, de data 26 de febrer de 2014.

5.2

Comunicar al Servei Català de Trànsit que, per part de la Policia Local, no hi ha cap
inconvenient en la celebració, el proper dia 23 de març, de la 27a. Marxa Cicloturista Terres
de l'Ebre-Pujada a Caro, organitzada per la Penya Ciclista Baix Ebre al seu pas per aquesta
ciutat.

5.3

Autoritzar l'ocupació de la via pública per posar caixes i altres, fora del mercat públic
municipal.

5.4

Autoritzar l'ocupació de la via pública al carrer Churruca 1-C, amb un camió grua, amb motiu
d'arranjar desperfectes a la façana, (llicència obres 30/2014).

5.5

Autoritzar l'ocupació de la via pública, amb una bastida i una canal, per poder-la connectar
a la claveguera, al carrer Sant Roc, 32.

5.6

Autoritzar l'ocupació de la via pública, per un període aproximat de 8 dies laborables, als
carrers Alcalde Marín, 27, Calderón de la Barca, 4 i Pau Casals (Edifici Frasa) amb una
plataforma elevadora per fer unes reparacions, (llicència d'obres 29/2014).

5.7

Concedir, a l'Associació de Dones de Roquetes, l'ús del material següent, (150 cadires, 20
taulers,i 50 cavallets), amb motiu de la celebració de final de curs que tindrà lloc el dia 28
de juny de 2014 i també per al dia 9 de juliol de 2014 dins de la programació de les Festes
Majors, organitzen el sopar de la dona que es realitzarà al Pati dels Til·lers.

5.8

Concedir, a l'Associació Gremi Lúdic Desperta Ferro, autorització per ocupar el passadís del
primer pis de l'edifici del Centre Cívic, amb un horari de les 9 h. fins a les 21 h, del dia 23 de
març de 2014, així com també el material següent ( 12 taules, 12 cadires, 24 cavallets), amb
motiu de portar a terme activitats relacionades amb els jocs de taula, rol, simulació i
estratègia.

5.9

Denegar cedir un petit espai per fer feines de tallista i podria fer cursos de talla o
restauració d'obres d'art i mobles antics, atès que aquest Ajuntament no disposa d'espais
per aquestes finalitats.

5.10

Autoritzar, al Consell Esportiu Baix Ebre, per ocupar el pavelló poliesportiu per poder
realitzar una Jornada de Formació de Voleibol per a professors/es, per al dia 26 de març de
2014, de les 17 h. a les 20 h.

5.11

Denegar, al Club Patí Roquetes, autorització per ocupar la pista esportiva situada a la Raval
de Cristo, per entrenar dos hores els dimecres tardes i dos hores el dissabte al matí, atès
que aquest espai és d'ús public i no es pot destinar a un ús particular.

5.12

Cedir, a la Joca Club Alpí, l'ús del material següent: 12 taules, 20 cavallets, 20 cadires, 6
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carpes, 6 contenidors, amb motiu d'organitzar la V Marxa de l'entitat, el dia 6 d'abril de
2014
5.13

Autoritzar, al Centre Excursionista de La Joca Club Alpí, per poder utilitzar l'Àrea
Recreativa Cova Avellanes per a realitzar les feines d'inscripció i avituallament en la V
Marxa que organitzen, per al dia 6 d'abril de 2014.

5.14

Cedir, a l'Associació la Segona Volta, l'ús del material següent: 10 taules i 20 cavallets, per
al dia 16 de març de 2014, amb motiu de la realització del mercat de l'intercanvi de plantes
i llavors.

5.15

Autoritzar per instal·lar diverses atraccions, des del dia 15 de març fins al 21 d’abril de
2014, a la zona de l’entrada de Roquetes.

5.16

Autoritzar per instal·lar diverses atraccions, des del dia 15 de març fins al 21 d’abril de
2014, a la zona de l’entrada de Roquetes,

5.17

Autoritzar el canvi de data proposat per utilitzar una pista del Pavelló.

6.

Cementiri

6.1

Autoritzar la col·locació d'una làpida al nínxol número 73 de la sèrie 1a. del cementiri
municipal.

7.

Altres

7.1

Aprovar l'expedient de contractació i el corresponent Plec de clàusules per a l'explotació,
mitjançant contracte administratiu especial, del servei de bar a la Llar de Jubilats de
Roquetes, procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d'adjudicació, convocant la seva licitació.
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