EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM. 11/2015
1.

Aprovar, si procedeix, esborrany número 10/2015, de data 17 de març.

2.

Hisenda

2.1

Concedir, la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 €, en
concepte de gestió de runes de la construcció, segons llicència d'obres número
7/2015.

2.2

Aprovar l'Annex, per a 2015, al conveni marc signat entre el Consell Comarcal
del Baix Ebre i l'Ajuntament de Roquetes en matèria de Serveis Socials i
Benestar i altres programes relatius al Benestar Social-Servei d'ajuda a domicili;
Autoritzar i disposar la despesa per import de 15.893,67 €; reconèixer
l'obligació per import d'11.125,56 € corresponent al 70% de l'aportació i
ordenar el pagament d'11.125,56 €.

2.3

Aprovar l'Annex per a 2015 al conveni marc per a la prestació del servei social
d'atenció primària a la comarca del Baix Ebre; autoritzar i disposar la despesa i
reconèixer l'obligació per import de 31.089,39 € i ordenar el pagament.

2.4

Aprovar l'Annex per a 2015 al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
del Baix Ebre i l'Ajuntament de Roquetes, per a la realització del BAT (Banc
d'Ajudes Tècniques) dins del programa per a l'impuls i l'ordenació de la
promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb dependències
(ProdeP); autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació i ordenar el
pagament per import de 1.103,67 €.

2.5

Requerir, el pagament per import de 65,34 € (IVA inclòs), en concepte de danys
ocasionats a una tapa de ferro d'enllumenat públic, amb motiu de les tasques
d'intent de càrrega de la caseta de gelats Miko, al carrer Canal.

2.6

Denegar a SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTOS, S.A.U. , la
devolució de l'aval dipositat per import de 1.804,50 €, en concepte de garantia
definitiva per respondre de les obligacions derivades de " L'ampliació del
contracte de l'obra de millora d'abastament d'aigua potable de Roquetes 2ª
fase", atès que no s'ha complert el termini de deu anys, comptats des del dia
següent de la signatura de l'acta de recepció i conformitat de l'obra, de 15 de
desembre de 2011, per tal de procedir a la devolució de l'aval bancari, tal com
estableix la clàusula Quarta de l'esmentat contracte.

2.7

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació corresponent a la
Factura pel preu o quota de l’exercici 2015, per import de 367.092,47 € (Factura
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núm. núm. FV+15/00009, R/E núm. 658 de 3 de febrer de 2015, pel preu o quota
anual de l’exercici 2015, per import de 367.092,47 €), a favor d’ARC
CONCESIONARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A., en relació amb l’execució del
contracte de concessió d’obra pública de la piscina climatitzada de Roquetes, i
sense perjudici del que en el seu dia resulti del procés contenciós administratiu
actualment tramitant-se en apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya.
3.

Llicències d'activitat

3.1

Donar-se per assabentada que, amb efectes de data 20 de gener de 2015 de
l'exercicil’activitat d'explotació ramadera amb una capacitat per a 1.990 porcs,
ubicada a les parcel·les 199 i 200 del polígon 39.

3.2

Donar-se per assabentada que, amb efectes de data 24 de febrer de 2015, de
l'exercici l’activitat d'explotació avícola, en la què alternarà l'engreix de
pollastres, amb una capacitat màxima de 26.000 animals, i de paons, amb una
capacitat màxima de 13.000 animals, ubicada a la parcel·la 26 del polígon 27.

4.

Llicències urbanístiques

4.1

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres de reparació estuc
monocapa en façana al carrer Sagrat Cor, 3, amb un pressupost de 500,00 €
(Exp. 25/2015), i aprovar la liquidació provisional per import de 40,29 €

4.2

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres de tombar barandat per
unir dos habitatges en un sol habitatge, al carrer Ulldecona, 26 1r 1 i 2, amb un
pressupost de 1.200,00 € (Exp. 33/2015), i aprovar la liquidació provisional que
és com segueix:
Tècnic

Autoliquidació

1.200,00 €

622,00 €

Impost

42,96 €

22,27 €

Taxa

18,14 €

18,14 €

Total

61,10 €

40,41 €

Pressupost

Diferència
13,92 €

4.3

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres d'adaptar cambra de bany,
substituir llates de coberta i sortida pluvial terrassa del 1r pis al carrer Sant
Gregori, 5,amb un pressupost de 4.545,00 € (Exp.40/2015), i aprovar la
liquidació provisional per import de 225,43 €

4.4

Anul·lar, l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), per import de
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36,27 €, referent a la llicència d'obres número 70/2014, al polígon 39 parcel·la
154, atès l'informe emès per l'arquitecte municipal, en data 18 de març de
2015, segons el qual, les obres sol·licitades (construcció de caseta per al pou) no
estan executades, segons visita de comprovació.
4.5

Concedir, llicència de primera ocupació l’immoble situat al carrer Colon, 11 1r,
de distribució de la planta primera de l'edifici plurifamiliar, segons llicència
urbanística núm. 22/2008 i requerir que faci efectiu el pagament de la taxa per
import de 45,00 €.

5.

Impostos i Taxes

5.1

Anul·lar el rebut de la Taxa d'escombraries, any 2014, del carrer Santa Elena, 14,
P01, per un import principal de 144,79 € i emetre un altre rebut pel mateix
concepte i import.

5.2

Desestimar el recurs de reposició interposat contra la liquidació de l'IIVTNU
generada com a conseqüència de la transmissió lucrativa de la propietat de
l'immoble ubicat a la zona Colònia Parellades 0004, referència cadastral
43135A043001240000MP, en data 31 de gener de 2014, ja que no són ni
fonamentades en dret, ni existeix error aritmètic, material o de càlcul que
determini la nul·litat de la liquidació practicada, vist l'informe jurídic del cap de
Gestió Tributària de BASE-Gestió d'ingressos

6.

Instàncies

6.1

Concedir, a BCN Assessorament i Gestió, informe emès per la Policia Local
referent a l'accident de circulació, de data 15 de febrer de 2015, amb els
vehicles matrícula T6514 GTR i 9518 FJM.

6.2

Concedir, a SMR Insurance Services S.L, informe emès per la Policia Local
referent a l'accident de circulació, de data 13 de gener de 2015, amb els
vehicles matrícula T1392BF i 4223DTS.

6.3

Concedir, la llicència de gual permanent núm. 631, de 5 m.l. al carrer Hort de la
Vila,4.

6.4

Autoritzar al GEPEC a utilitzar les barbacoes de la Torre d'en Gil, per tal de fer
un dinar el dia 17 de maig de 2015, així com 25 taules, 50 cavallets, 150 cadires, i
un contenidor d'escombraries.

6.5

Concedir, a l'Associació de Donants de Sang del Baix Ebre, la cessió d'ús de sis
tanques grogues per tal de ser col·locades a diferents llocs d'aquest municipi, i
que són:
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- Vorera del carrer Major i Av. Port de Caro
- Plaça Catalunya
- carrer Pare Romaña amb carrer Major
- mercat municipal
- Av. Port de Caro, 25
- Raval de Cristo
des del dia 26 i fins al 30 de maig de 2015, amb motiu de la edició de la Marató
de Donació de Sang al Baix Ebre del dia 29 de maig.
6.6

Autoritzar, a l'Associació de Dones de Roquetes, ocupar el pati dels Til·lers, el
dia 20 de juny de 2015, amb motiu de la representació teatral, i el dia 8 de juliol
de 2015, dins de la programació de les festes majors, atès que organitzen el
sopar de la dona i cedir l'ús del material següent:
- escenari
- biombos (a concretar quantitat)
- 25 portes
- 50 cavallets
- 150 cadires

6.7

Concedir a la parròquia Sant Antoni de Pàdua, tallar el trànsit per part de la
Policia Local els dies:
- 29 de març, diumenge de rams, amb motiu de la concentració de fidels i
posterior processó dels rams, el carrer la Gaia. Els actes començaran a les 11:30
hores i finalitzaran a les 12:00 hores.
- 3 d'abril, divendres sant, amb motiu del Viacrucis, el carrer la Gaia. L'acte
començarà a les 11:00 hores i tindrà una durada aproximada d'una hora.
- Prohibir l'estacionament al carrer la Gaia (costat dret), el 3 d'abril, entre les
11:00 hores i les 12:00 hores del migdia.
Així com la col·laboració de la Policia Local, cobrint alternativament els punts
més conflictius durant el recorregut.

6.8

Autoritzar,a l'Assemblea Nacional Catalana, posar una parada el dia 28 de març
de 2015, a partir de les 11 hores, davant el mercat municipal.

7.

Cementiri

7.1

Autoritzar, col·locar una làpida al nínxol número 45 de la sèrie 11ª del cementiri
municipal.
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8.

Transport social

8.1

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

9.

Urbanisme

9.1

Requerir a la Junta de Propietaris de la UA 10.a que aporti acord de la Junta que
digui que han complert amb tots els objectius i obligacions per als quals fou
creada.

10

Obres Públiques i Serveis

10.1

Concedir, a Telefònica de España, SAU, llicència urbanística per realitzar les
obres de desplegament de fibra òptica als habitatges de la ciutat al terme
municipal i diversos carrers de Roquetes, salvant el dret de propietat i sense
perjudici a tercers.
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