EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM. 10/2015, DE 17 DE MARÇ.
1.

Aprovar, si procedeix, esborrany acta número 9/2015, de data 10 de març.

2.

Correspondència

2.1

El Consell Comarcal del Baix Ebre notifica que el seu President, en data 20 de
gener de 2015, ha dictat la resolució que seguidament, i en la part que ens
correspon, de forma literal, es transcriu:
Ampliar el servei a les sol·licituds que seguidament es detallen.
Expedient

Població

Passa de

A tenir

Exp2010/00
116

Roquetes

20
hores/mensuals

46
hores/mensuals

Data d'efectivitat
3/3/2015

Donar de baixa del servei a les sol·licituds que seguidament es detallen.
Expedient

Població

Data de baixa

Exp2014/00442

Roquetes

15/12/2014

Exp2010/02792

Roquetes

5/12/2014

Exp2013/00837

Roquetes

23/12/2014

3.

Hisenda

3.1

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 621,94 €,
en concepte de lloguer mes de març 2015, del Jutjat de Pau, ubicat al carrer
Major, 5, i ordenar el pagament.

3.2

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 877,88 €,
en concepte del lloguer del mes de març de 2015, del local situat al carrer
Anselm Clavé s/n, on es desenvolupa el mòdul de perruqueria de l'IES Roquetes,
i ordenar el pagament.

3.3

Aprovar la devolució de l'ingrés per import de 40,29 €, a favor de Gas Natural
Distribución , sdg, S.A., per duplicitat.

3.4

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 47,40€, en
concepte d'assistència, el dia 11 de març de 2015, a la Jornada de la Subdirecció
General de Coordinació de la Policia Local, referent al terrorisme jihadista, que
va tenir lloc a Sabadell, al Complex Central dels Mossos d'Esquadra, i ordenar el
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pagament.
3.5

Concedir, la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 €, en
concepte de gestió de residus de la construcció, segons llicència urbanística
15/2015.

3.6

Concedir, la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00€, en
concepte de gestió de residus de la construcció, segons llicència urbanística
67/2014.

3.7

Concedir, la devolució de les fiances dipositades per import de 308,44 €, en
concepte de gestió de residus de la construcció, i de 986,00 €, en concepte de
reposició dels serveis urbans afectats, segons llicència 112/2014.

3.8

Declarar extingit el contracte subscrit amb OFI COMPLET 75 SL, en data 15 de
juny de 2009, a l'haver-se exhaurit el termini de vigència de 60 mesos, a comptar
des de la seva signatura.

3.9

Declarar extingits els efectes de l'oferta presentada, en data 4 de febrer de
2008, per QUEROL CLUB DE L'OFICINA, SL, relativa al manteniment de la
copiadora Canon IR-2018, número de sèrie MWM-1339, a l'haver-se exhaurit el
termini de vigència de 60 mesos, a comptar des de la seva signatura.

4.

Llicències urbanístiques

4.1

Denegar, la legalització de l'ampliació de volum, realitzat en edificació a la finca
situada al polígon 6 parcel·la 46, atès que les obres d'ampliació incompleixen
l'article 32.5 del PGOU que prohibeix els volums disconformes, l'increment de
volum, així com incompleixen les condicions de l'informe emès en data
24/09/2013, pel Departament de Territori i Sostenibilitat, Oficina de Medi
Ambient de les Terres de l'Ebre, en quant al tractament del volum existent.

4.2

Aprovar la liquidació complementària de les obres que corresponen a la llicència
exp. 67/2014, d'acord amb l'informe de l'arquitecte municipal, de data 10 de
març de 2015, per import de 207,18 €.

4.3

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres d'arranjament de façana
fins alçada sostre del 1r pis a l'immoble situat al carrer Santa Clara, 2, amb un
pressupost de 1.700,00 € (Exp. 24/2015), i aprovar la liquidació provisional que
és com segueix:

Pressupost
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Tècnic

Autoliquidació

1.700,00 €

600,00 €

Diferència

2/4

4.4

Impost

60,86 €

22,15 €

38,71 €

Taxa

------

-------

---------

Total

60,86 €

22,15 €

38,71 €

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres de construir 70 ml de mur
de formigó 0,30 x 0,20 m. de separació a la finca situada al polígon 52 parcel·la
93, amb un pressupost de 1.226,00 € (Exp. 36/2015), i aprovar la liquidació
provisional que és com segueix:
Tècnic

Autoliquidació

Diferència

Pressupost

1.226,00 €

837,25 €

Impost

43,89 €

29,97 €

13,92 €

Taxa

18,14 €

18,14 €

------

Total

62,03 €

48,11 €

13,92 €

4.5

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres de col·locació pal de llum i
caixa de comptadors a la finca situada al polígon 43 parcel·la 124, amb un
pressupost de 600,00 € (Exp. 37/2015), salvant el dret de propietat i aprovar la
liquidació provisional per import de 40,29 €

4.6

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres d'arranjament de trossos
trencats en cornises i balcons i reparar peça damunt parquing a la finca situada al
carrer Barcelona, 2, amb un pressupost de 1.420,00 € (Exp. 35/2015), i aprovar la
liquidació provisional per import de 50,84 €

5.

Obres Públiques i Serveis

5.1

Concedir, a Endesa Distribución Elèctrica, S.L.U, llicència urbanística per realitzar
les obres d'estesa de 7 m. de cable aeri des de suport de fusta existent fins al
puntalet a instal·lar pel client, a la Colònia Parellades,4, amb un pressupost de
189,49 € (Exp. 3/15-S), i aprovar la liquidació provisional per import de 40,29 €

5.2

Informar favorablement la concessió d'aigües del pou situat a la Vall del
Marquès, polígon 52 parcel·la 2, sol·licitada per la mercantil AGRITOR, S.A, la
qual tenen demanada la inscripció al Registre d'aigües de la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre. En el cas que es veiés afectada la concessió d'abastament
d'aquesta població, es revisaran els termes de l'aprofitament de la mercantil.

6.

Impostos i Taxes
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6.1

Donar de baixa del Padró de la Taxa d'escombraries de l'adreça tributària del
carrer Ulldecona, 7, 1, 3, a partir del padró de l'exercici 2016.

7.

Instàncies

7.1

Cedir, a l'Observatori de l'Ebre, l'ús de 100 cadires per a l'activitat que han
organitzat per als alumnes de 6è de primària de l'escola Marcel·lí Domingo de
Roquetes, l'acte està previst per al dia 20 de març de 2015, pel matí, amb motiu
de l'eclipse de sol.

7.2

Autoritzar a la Penya Barcelonista Mont-Caro, utilitzar les cadires per al dia 22
de març de 2015, que el dia 21, s'hauran utilitzat per la calçotada organitzada
per l'Ajuntament, amb motiu del partit de lliga Barça-Madrid.

7.3

Autoritzar, ocupar la via pública amb 2 taules i cadires, a la vorera davant de
l'establiment Bar Dayma. L’autorització es concedeix per a l'anualitat 2015.

7.4

Autoritzar, l'ocupació de la via pública amb una plataforma elevadora, als carrers
Major i Barcelona, amb motiu d'arranjar cornises i balcons de l'immoble.

7.5

Autoritzar, a APLINDEC, S.L., l'ocupació de la via pública amb una bastida, al
carrer Almogàvers, 2, durant cinc dies, amb motiu de pintar la façana.

7.6

Autoritzar, l'ocupació de la via pública amb una bastida, al carrer Santa Llúcia, 6,
amb motiu de canviar teules trencades de la teulada, segons llicència d'obres
núm. 77/2012.

7.7

Informar favorablement portar a terme el proper dia 28 de març de 2015, sobre
les 12:15 hores, la prova esportiva anomenada "28a.MARXA CICLOTURISTA
TERRES DE L'EBRE", a l'entitat PENYA CICLISTA BAIX EBRE, pel que respecta a
aquest terme municipal

8.

Cementiri

8.1

Autoritzar, la cessió dels drets funeraris del nínxol número 253 de la sèrie 13ª
de la 1ª andanada del cementiri municipal al seu favor.

9.

Transport social

9.1

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.
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