EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 13/20104, D'1 D'ABRIL
1.

Aprovar esborrany acta anterior número 12/2014, de data 25 de març.

2.

Correspondència

2.1

El Consorci Administració Oberta de Catalunya comunica que la Comissió Executiva del
Consorci AOC ha aprovat que els serveis que presta el Consorci es regeixen per unes
condicions generals d'aplicació a tots ells i unes condicions especifiques reguladores de
cadascun dels referits serveis, amb l'objectiu de simplificar i agilitzar la gestió
administrativa associada.

2.2

La Comunitat de propietaris “Edifici eixample IV” convoca a l'Ajuntament, com a propietari
del local de la dependència de la Policia Local, a la junta ordinària que es celebrarà el
dilluns, dia 7 d'abril de 2014, en primera convocatòria a les 21:30 h. i a les 22:00 h. en
segona convocatòria al pàrquing de l'edifici carrer Rebull, 7.

2.3

El Comerç Agrupat de Roquetes (CAR) comunica que, en la sessió de l'Assemblea General
celebrada el dia 10 de març de 2014, es va procedir a la renovació i ratificació de la Junta
Directiva.

2.4

La Presidència del Govern publica el RD 213/2014, de 31 de març, pel qual es convoquen
eleccions de diputats al Parlament Europeu.

3.

Hisenda

3.1

Concedir la devolució de les fiances dipositades per import de 891,00 €, en concepte de
reposició dels serveis urbans i per import de 150,00 €, en concepte de gestió de residus,
segons llicència urbanística número 47/2012.

3.2

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 42,90 €, amb motiu
del viatge a Barcelona per tal d'assistir a una reunió a la Conselleria de Territori i
Sostenibilitat el dia 17 de març de 2014, i ordenar el pagament.

3.3

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 45,00 €, en concepte
d'adquisició per part de l'Ajuntament de 15 exemplars del llibre “Conte del Terrapico”, i
ordenar el pagament.

3.4

Aprovar la relació número 05/2014, referent a l'impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) que ascendeix a l'import total d'11.785,80 €,
liquidacions des de la número 82 fins a la número 86/2014.

3.5

El Consell Català de l'Esport, en data 20 de febrer de 2012, comunica que es va signar el
conveni de concessió de la subvenció per a l'actuació del pavelló poliesportiu, segons
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Acord de Govern de data 6 de juliol de 2010 i última modificació de data 11 de juny de
2013. Atès que els imports dels interessos acreditats varia cada any en funció del
Departament d'Economia i Coneixement a realitzar les modificacions necessàries sempre
que no es modifiqui l'import total del principal ni l'import total de les anualitats de la
càrrega financera.
En virtut d'aquesta clàusula, el 18 de desembre de 2013 el director general de
Pressupostos del Departament d'Economia i Coneixement ha autoritzat la modificació de
les anualitats de la subvenció amb la distribució que detalla.

4.

Obres Públiques i Serveis

4.1

Concedir, a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, llicència urbanística per realitzar les obres
d'obertura d'1 cata en vorera i calçada de 2*0,4 m. per connexió d'1 ramal per
subministrament a nous abonats al carrer Sant Ramon, 17, amb un pressupost de 230,00 €
(Exp. 2/14-S), i aprovar la liquidació provisional per import de 40,29 €.

5.

Llicències d'activitat

5.1

Donar-se per assabentada, amb efectes de data 25 de març de 2014, de l'exercici de l’activitat
de peixateria, al carrer Major, 41, baixos, d’aquest municipi.

6.

Impostos i Taxes

6.1

Anul·lar el rebut de la Taxa de clavegueram, any 2013, i emetre un altre rebut pel mateix
concepte i import a nom del titular de l'immoble.

6.2

Anul·lar el rebut de la Taxa d'escombraries, any 2013, per un import principal de 264,19 €, per
no correspondre.

7.

Instàncies

7.1

Concedir, a ANALISIS GES, informe emès per la Policia Local referent a l'accident de circulació,
de data 26 de febrer de 2014.

7.2

Concedir, a la Comunitat de Regants Canal Dreta de l'Ebre, còpia de l'informe emès per la
Policia Local en data 21 de març de 2014, per incidències de trànsit al Canal de la Dreta de
l'Ebre.

7.3

Autoritzar la col·locació d'un rètol tipus plató per anunciar el seu establiment (peixateria) a la
façana del carrer Major, 41, d'aquest municipi.

7.4

Concedir el distintiu per estacionar enfront del gual núm. 335.
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7.5

Renovar l'autorització concedida per situar 3 taules i cadires a la vorera davant de
l’establiment “Bar Folk”, al carrer Major, 53.

7.6

Renovar l'autorització concedida per situar 5 taules i cadires a la vorera davant de
l’establiment “Bar La Barana”, a l'avinguda del Port de Caro, 10.

7.7

Autoritzar a l'Associació Juntos Podemos Superarnos per col·locar una parada el divendres
dia 4 d'abril de 2014, al mercat ambulant, per recollir diners per a la República Dominicana per
a una escola de nens/es haitians en situació de risc, del barri de Los Sotos.

7.8

Autoritzar a l'Associació Juntos Podemos Superarnos per col·locar una parada cada divendres
de primer de mes, al mercat ambulant, per tal de recollir diners per a la República Dominicana
per a una escola de nens/es haitians en situació de risc del barri de Los Sotos.

7.9

Autoritzar, al rector de la parròquia Sant Antoni de Pàdua, el tall de trànsit per part de la
Policia Local els dies:
- 13 d'abril de 2014, diumenge de Rams, el carrer La Gaia, a les 12:00 h. del migdia,
- 18 d'abril de 2014, divendres Sant, el carrer La Gaia, a les 11:00 h. del matí.
Així com la col·laboració de la Policia Local, cobrint alternativament els punts més conflictius
durant el recorregut, amb motiu de la celebració, els dies 14 a 20 d'abril, de la Setmana Santa
i d' alguns dels actes litúrgics que tenen lloc pels carrers de la ciutat

7.10 Autoritzar, a l'Associació Obre't Ebre, per ocupar una sala del Casal de Joves, així com cedir
l'ús d'un canó de projecció, per al dia 9 d'abril de 2014, de les 16:00h. a les 19:00 hores, amb
motiu d'una reunió formativa emmarcada en el Projecte Hort Comunitari.
7.11 Autoritzar, a l'Agrupament Escolta i Guia Joan XXIII de Martorell, per pernoctar els dies 15 i
16 d'abril de 2014, a l'espai situat entre les moreres i el bar de les instal·lacions esportives.
7.12 Autoritzar el tall del carrer La Cinta, el dia 12 d'abril de 2014, així com també cedir l'ús del
material següent: 4 tanques grogues, i 50 cadires, amb motiu d'una trobada per muntar
puzles per a nens i nenes fins 10 anys.
7.13 Autoritzar, a la Penya Barcelonista Mont-Caro, per ocupar l'Hort de Cruells, i cedir l'ús del
material següent: un punt de llum, 10 tanques i 300 cadires, amb motiu de la Final de la Copa
del Rey el dia 16 d'abril de 2014.
8.

Subvencions

8.1

Sol·licitar la subvenció, al Departament de Cultura, per a l'organització de festivals i trobades
nacionals de cultura popular i tradicional per un import de 8.432,50 € en quant al 21è
Tradicionàrius de les Terres de l'Ebre, i comprometre’ns a la realització de les activitats per a
les quals es demanen les sol·licituds, en cas d’obtenir-la.
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