EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NUM 17/2014, DE 6 DE
MAIG
1.

Aprovar, esborrany acta sessió anterior número 16/2014, de data 29 d'abril.

2.

Correspondència

2.1

La Direcció General d'Administració Local tramet còpia autenticada de la Resolució del
director general de l'Administració Local, de 8 d'abril de 2014.

2.2

El Servei del Joc i d'Espectacles de la Delegació Territorial a les Terres de l'Ebre, adjunta
la còpia de la resolució de la directora dels Serveis Territorials d'Interior a les Terres de
l'Ebre en data 22 d'abril de 2014, en relació a l'expedient sancionador contra LADY MARI
2010, S.L. titular de l'establiment LADY MARI, situat a la carretera C-12.

2.3

La Subdirecció Generals dels Agents Rurals comunica que, en breu, enviaran als
ajuntaments un recordatori de les mesures de prevenció d'incendis que marca el Decret
64/1995, en concret d'aquelles activitats regulades com poden ser els castells de focs
d'artifici, o dinars populars en una ermita determinada, o altres activitats que
promocionades per ajuntaments no disposen d'autorització per fer foc.

3.

Hisenda

3.1

Aprovar el pressupost, presentat per Joan Josep Rupérez Espuny, per import de 399,30 €
(IVA inclòs), en concepte de subministrament de sauló per a manteniment del camp de
futbol de gespa, més els treballs de mini per deixar-lo dins del recinte.

3.2

Aprovar el pressupost, presentat per Joan Josep Rupérez Espuny, per import de
14.641,00 € (IVA inclòs), en concepte d'arranjament de camins municipals afectats pels
aiguats del 21/04/2014.

3.3

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

3.4

Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 100,00 €, a favor de
la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, en
concepte de taxa de reserva del domini públic radioelèctric d’ús privat de la Policia Local.

3.5

Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 250,00 €,
a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre, en concepte de taxa elaboració informe
d'activitat.

3.6

Concedir la devolució de les fiances dipositades per import de 150,00 € i de 360,00 €, en
concepte de gestió de residus de la construcció i demolició i d'afectació de serveis urbans
afectats, respectivament, segons llicència d'obres núm. 88/2012.
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3.7

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 €, en concepte de
gestió de residus de la construcció, segons llicència d'obres número 113/2013.

3.8 Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.L.U., per import total de 3.351,62 € 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 primer
trimestre de 2014.
4.

Llicències d'activitat

4.1

Denegar a la mercantil Vi en Sifo, SL, titular de l'activitat de discoteca, anomenada Karibú,
situada a l'avinguda Port de Caro, 41, el període d'exempció temporal de dos anys per
instal·lar els limitadors de so amb registrador, atès que el 28 de setembre de 2011 va
finalitzar el termini, així com requerir, per tal que, de forma immediata, es procedeixi a
instal·lar els limitadors de so amb registrador en l'establiment de discoteca anomenat
Karibú.

4.2

Denegar a la mercantil Vi en Sifo, SL, titular de l'establiment de discoteca, anomenat
Karibú Club, situat a l'avinguda Port de Caro, 41, el període d'exempció temporal de dos
anys per instal·lar els limitadors de so amb registrador, atès que el 28 de setembre de
2011 va finalitzar el termini, així com requerir, per tal que, de forma immediata, es
procedeixi a instal·lar els limitadors de so amb registrador en l'establiment de discoteca
anomenat Karibú Club.

4.3

Donar-se per assabentada que, amb efectes de data 1 d'abril de 2014, s'exerceix l’activitat
de formatgeria artesanal ubicada a la parcel·la 5 del polígon 48, d’aquest municipi.

5.

Llicències urbanístiques

5.1

Aprovar la liquidació definitiva i complementària de llicència urbanística (Exp.113/2013)i
per import de 326,36 €.

6.

Impostos i Taxes

6.1

Donar de baixa del padró de la taxa de clavegueram, de l'immoble del carrer Pi, 4.

7.

Instàncies

7.1

Autoritzar l'ocupació de la via pública amb 2 taules i cadires a la vorera del carrer Major,
davant del mercat municipal. L'autorització es concedeix per a l'any 2014, i aprovar la
liquidació definitiva de les taxes, per un import de 87,00 €.

7.2

Autoritzar l'ocupació de la via pública amb 5 taules i cadires i 3 para-sols, durant tot l'any,
a la vorera davant de l’establiment “Bar La Tasqueta”, al carrer Escorial, 4. L’autorització
es concedeix per a l'anualitat 2014, i aprovar la liquidació definitiva de les taxes, per un
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import de 255,00 €.
7.3

Autoritzar l'ocupació de la via pública, amb una plataforma elevadora, al carrer Parra, 14,
amb motiu de pintar la façana, durant dos o tres dies, aproximadament.

7.4

Concedir, a BCN, informe emès per la Policia Local referent a l'accident de circulació, de
data 27 de febrer de 2014.

7.5

Autoritzar, al Club Voleibol Roquetes, per fer publicitat fora del pavelló poliesportiu, amb
un vehicle juntament amb les seves pancartes, aquest cap de setmana (dissabte i
diumenge), amb motiu de la celebració de la Fase Final del Campionat de Catalunya, en
categoria cadet masculí.

7.6

Autoritzar, al Club Voleibol Roquetes, per ocupar les instal·lacions del pavelló
poliesportiu, el diumenge dia 18 de maig de 2014, de les 8h.a les 14h. i de les 16h. a les 20
h., així com l'aula polivalent de l'Escola Mestre Marcel·lí Domingo, amb la capacitat per 30
persones amb cadires, projector i pissarra, el dissabte dia 17 de maig de 2014 de les 8h.a
les 14h. i de les 16h. a les 20 h, amb motiu de l'organització d' un curs d'estrangeria (Nivell
I) mitjançant la Federació Catalana de Voleibol.

8.

Cementiri

8.1

Autoritzar la cessió dels drets funeraris del nínxol número 73 de la sèrie 13a. del
cementiri municipal.

9.

Serveis Socials

9.1

Concedir tres targetes d’aparcament per a persones disminuïdes.
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