EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM. 16/2015, de data 21 d'abril
1.

Aprovar, si procedeix, esborranys actes número 13/2015 de data 7 d'abril i
núm.14/2015 de data 8 d'abril de 2015

2.

Correspondència

2.1

L'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes comunica que a l'Assemblea
General local social celebrada el dia 31 de gener de 2015, es va acordar entre
altres, la composició de la nova Junta Directiva.

2.2.

El Departament d'Empresa i Ocupació comunica que, en data data 27 de febrer
d'enguany, s'ha rebut a la Direcció General de Comerç, l'escrit d'aquest
Ajuntament, en el qual es comunica que els dies 29 de novembre i 13 de
desembre són les dues dates a afegir al calendari de festius amb obertura
comercial autoritzada per a l'any 2015.
Per tant, per al municipi de Roquetes el calendari de festius amb obertura
comercial autoritzada per a l'any 2015, és el següent:
- 4 i 11 de gener
- 5 de juliol
- 12 d'octubre
- 1 i 29 de novembre
- 6, 8, 13 i 20 de desembre

2.3

El Departament de Territori i Sostenibilitat, tramet l'informe final respecte a la
inspecció ambiental integrada següent:
Titular: DE AARDBORST SPAIN, S.L.
Activitat: Annex I.1, codi 11.1.c.ii. Explotació porcina tancat 1200 truges, 3900
garrins i 5600 d'engreix.
Emplaçament: Ctra. Mas de Barberans TC-3421, km.23. Roquetes

2.4

El Departament de Territori i Sostenibilitat, tramet l'informe final respecte a la
inspecció ambiental integrada següent:
Titular: Holporci, SL
Activitat: Annex I.1, codi 11.1.c.i. Explotació ramadera de 1.734 truges
reproductores, 1 mascle i 439 truges de reposició. Granja Lo Forcallet.
Marca oficial: 634 OB
Emplaçament: Partida Parellades, s/n pol. 23 parc. 10. Roquetes.

2.5

La Delegació Territorial del Govern a les Terres de l'Ebre, comunica l'inici de
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l'expedient sancionador ESE-14-15, contra LADY MARI 2010, S.L. titular de
l'establiment, situat a la Carretera C-12, punt quilomètric 17,5 de Roquetes, per
la presumpta comissió d'infraccions a la normativa sobre regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
2.6

El Departament de Territori i Sostenibilitat, tramet l'informe final respecte a la
inspecció ambiental integrada de l'activitat següent:
Titular: Pavo y Derivados, SA (PADESA)
Activitat: Annex I.1 codi 7.1. Escorxador d'aviram i sala d'especejament annexa.
Emplaçament: Ctra. C-12 km. 16 Roquetes i Tortosa.

2.7

La Delegació Territorial del Govern a les Terres de l'Ebre, comunica la resolució
en relació a l'expedient sancionador contra ANTONIO GRAS SALA, titular de
l'establiment KARAOKE CASANOVAS, situat al carrer Calderon de la Barca, 4,
per la comissió d'infraccions a la normativa sobre regulació administrativa.

3.

Hisenda

3.1

Aprovar el pressupost per import de 235,95 € (IVA inclòs), en concepte
d'adquisició d'escuts per a gorres de la Policia Local, I Autoritzar i disposar la
despesa.

3.2

Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
85.314,64 €, corresponents a factures incloses en la relació núm. 4/2015,
reconèixer les obligacions per import de 882,95 €, i ordenar el pagament.

3.3

Aprovar el compte justificatiu, per import de 387,47 €.

3.4

Requerir a l'empresa FIRTEC, S.A., per tal que efectuï el pagament a aquest
Ajuntament per import de 1.646,71 € (IVA inclòs), en concepte danys a una
columna malmesa al pont del canal de la Raval de Cristo, segons el parte diari
d'intervencions emès per la Policia Local en data 26 de març de 2015, a les 12:15
hores.

3.5

Rectificar l'acord de la Junta de Govern Local, de data 31 de març de 2015,
referent a l'aprovació de la certificació núm. 1 presentada per OLEGARIO
ESTRADA, S.L. per import de 74.137,60 € (IVA inclòs), en concepte de
"Condicionament dels camins malmesos pels aiguats de novembre de 2012", en
el sentit de què on diu "presentada per OLEGARIO ESTRADA, S.L." ha de dir
"presentada per aquest Ajuntament"

3.6

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa que ha de satisfer ORANGE ESPAGNE,
S.A.U., per import de 179,45 €, en concepte de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats
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explotadores de serveis de subministrament d'electricitat, durant el primer
trimestre de 2015.
3.7

Aprovar la relació número 03/2015, referent a l'impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) que ascendeix a l'import total
de 9.794,13 €, liquidacions des de la número 71 fins a la número 92/2015.

3.8

Aprovar el pressupost presentat per l'empresa ETRA BONAL, S.A. per import de
330,20 € (IVA inclòs), en concepte de reparació punt d'enllumenat públic a l'Hort
de Cruells, i autoritzar i disposar la despesa.

3.9

Aprovar el pressupost presentat per l'empresa RIBAS FITOSANITARIS, S.L. per
import de 676,62 € (IVA inclòs), en concepte de subministrament de productes
fitosanitaris per al camp de futbol de gespa, i autoritzar i disposar la despesa.

3.10

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació, per import de 250 €, en
concepte de la tarifa per tramitació d'informe integrat de l'òrgan tècnic
ambiental del consell comarcal del Baix Ebre d'acord amb la Llei 20/2009, de
l'expedient de la llicència d'activitat número 446/2015, sol·licitat pel Servei
Català de la Salut, i ordenar el pagament.

3.11

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació, per import de 250 €, en
concepte de la tarifa per tramitació d'informe integrat de l'òrgan tècnic
ambiental del consell comarcal del Baix Ebre d'acord amb la Llei 20/2009, de
l'expedient de la llicència d'activitat número 444/2015, sol·licitat per BV
Empresa Activa SLU. I ordenar el pagament.

3.12

Concedir, al senyor Carlos Tal Subirats, la devolució de la fiança dipositada per
import de 2.400,00 €, dipositada en garantia de reposició dels serveis urbans
afectats, segons llicència urbanística, expedients núm. 200/2006 i 48/2010.

3.13

Aprovar el pressupost presentat per l'empresa EbreTic Enginyeria, S.L., per un
import de 9.679,71 € (IVA inclòs), en concepte de instal·lació de càmeres de
vídeo vigilància amb servei NVR remot, i autoritzar i disposar la despesa.

3.14

Aprovar el pressupost presentat per l'empresa SEOFER, Señalizaciones y Obras
Fernández, S.L., per import de 344,70 € (IVA inclòs), en concepte de
subministrament de material divers de senyalització viària, i autoritzar i disposar
la despesa.

4.

Obres Públiques i Serveis

4.1

Concedir, a Gas Natural Distribución SDG, S.A., llicència urbanística per realitzar
les obres d'obertura de rasa en vorera i calçada de 19*0,4 m. per connexió d'1
ramal per subministrament a nous abonats al carrer La Gaia, 7, amb un
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pressupost de 1.178,74 € (Exp. 9/15-S), i aprovar la liquidació provisional per
import de 60,34 €.
4.2

Efectuar una nova liquidació provisional a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG,
S.A., de la llicència expedient 1/15-S, atès que sol·licita variar el traçat de la
canonada de gas natural per subministrament a nous abonats al camí del Mig, 4
amb un pressupost de 5.450,70 €.

4.3

Acceptar l'oferiment de condicions per a l'atorgament de concessió d'aigües per
als pous d'abastament d'aigua a Roquetes.

5.

Llicències d'activitat

5.1

Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de pastisseria i
degustació, situada a l'avinguda Port de Caro, 19, baixos, que constava a nom de
la senyora Sabina Mayor i Baron, passant a figurar a nom de la senyora Neus
Olivas i Arasa.

5.2

Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de magatzem de
venda de material d'instal·lacions elèctriques, situada al polígon industrial La
Ravaleta, que constava a nom de la mercantil Álvarez Beltran SA, passant a
figurar a nom de SINELEC EBRE SL.

5.3

Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia d'inici d’activitat d'habitatge
d'ús turístic, ubicada al camí dels Bandejats, polígon 28 parcel·la 29, amb una
capacitat màxima de 13 persones.

6.

Llicències urbanístiques

6.1

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres de rebaixar el terra i repicar
paret en mal estat i col·locar mallasso per impermeabilitzar el terra, al carrer
Sol, 18, amb un pressupost de 4.780,00 € (Exp. 43/2015),i aprovar la liquidació
provisional per import de 237,08 €.

6.2

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres de reforma de bany i
canviar banyera per una dutxa a l'Av. Ports de Caro, 17 3r, amb un pressupost de
2.175,00 € (Exp. 44/2015), i aprovar la liquidació provisional per import de
107,89 €

6.3

Aprovar la liquidació complementària de les obres que corresponent a la
llicència exp. 40/2015, d'acord amb l'informe de l'arquitecte municipal per
import de 85,40 €
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6.4

Aprovar la liquidació complementària de les obres que corresponent a la
llicència exp. 26/2015, d'acord amb l'informe de l'arquitecte municipal per
import de 238,08 €

6.5

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres de reforma i rehabilitació
d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, al carrer Sant Roc, 6, amb un pressupost
de 39.863,58 € (Exp. 22/2015),i aprovar la liquidació provisional.

6.6

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres de construcció d'una nau
adossada al polígon industrial La Ravaleta, parcel·la 21, amb un pressupost de
376.793,00 € (Exp. 28/2015).

6.7

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres addicionals d'instal·lació
elèctrica, fusteria i pintura, relacionades amb la llicència núm. 15/2014, a la Ctra.
Raval de Cristo-Roquetes, 70, amb un pressupost de 7.780,60 €, i aprovar la
liquidació provisional per import de 385,88 €

7.

Impostos i Taxes

7.1

Anul·lar el rebut de la Taxa de Clavegueram atès que ja no és de la seva
propietat des del 16 d'abril de 2002, i emetre un altre rebut pel mateix
concepte i import a nom del titular correcte, de l'immoble situat al carrer La
Séquia, 3.

7.2

Anul·lar el rebut de la Taxa de clavegueram, any 2014, atès que estava de
lloguer i l'any 2011 ja no residia en aquest immoble, i emetre un altre rebut pel
mateix concepte i import a nom del titular correcte.

7.3

Anul·lar el rebut de la Taxa de clavegueram, any 2014, relatiu a l'immoble del c.
Sant Joaquim, 4, 1, atès que va vendre aquest immoble el 30/04/2002, i emetre
un altre rebut pel mateix concepte i import a nom del titular correcte.

8.

Instàncies

8.1

Concedir, a BCN Assessorament i Gestió, informe emès per la Policia Local
referent a l'accident de circulació, de data 24 de març de 2015, amb els vehicles
matrícula 498 FNJ, 9053 CYN, T 3581 AV.

8.2

Renovar l'autorització concedida al titular del bar La Barana, per situar 5 taules i
cadires davant de l’establiment “Bar La Barana”, a la vorera de l'avinguda del
Port de Caro, 10. L'autorització es renova per tot l’any 2015, amb les mateixes
condicions inicials.
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8.3

Autoritzar a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes, fer la sortida
pels carrers del municipi (Pare Romaña, Major, Passeig Ramon Bosch, Sol, Pare
Rodés, Passeig Manel Cid ), el dia 25 d'abril de 2015, a partir de les 9:00 hores, i
la Policia Local cobrirà la seguretat de l'acte per tal que no hi hagi cap tipus de
contratemps, fent l'acompanyament oportú.

8.4

Autoritzar al Centre Obert "La Xirinxina", instal·lar dos parades, durant la tarda
del dia 23 d'abril de 2015, una al mercat municipal, i l'altra al creuament del
carrer Balagué i carrer Pare Romaña, per tal de vendre roses i llibres, per la
Diada de Sant Jordi.

8.5

Autoritzar, a l'Associació d'Obre'tebre, ocupar un espai el dia 23 d'abril de 2015,
Diada de Sant Jordi, sempre que no afecti al trànsit rodat, col·locant la parada
al Passeig Ramon Bosch i Rosell, al costat del mercat municipal, així com cedir
una taula.

8.6

Autoritzar, a l'escola de naturalistes Lo Caro del GEPEC, per disposar un espai, a
l'alçada del mercat municipal, el dia 23 d'abril de 2015, pel matí, Diada de Sant
Jordi, així com cedir una taula i dos cadires.

8.7

Cedir, al Gremi Lúdic Desperta Ferro, 15 taules, i 20 cadires, amb motiu de
celebrar un torneig del joc de miniatures x- wing al seu local situat al Centre
Cívic de Roquetes, el dia 25 d'abril de 2015, de les 9:00 hores fins a les 21:00
hores.

8.8

Autoritzar, a l'entitat Trail Roquetes, disposar de la cuina del col·legi Mestre
Marcel·lí Domingo de Roquetes , el dia 1 de maig de 2015, i disposar de la sala
polivalent de la biblioteca els dies 18 i 25 d'abril de les 9:00 hores a les 13:00
hores, amb motiu de la 1ª Ultra Trail Estels del Sud.

8.9

Autoritzar, a l'entitat Trail Roquetes, ocupar el vestíbul del pavelló el dia 1 de
maig de 2015, per fer entrega de pitralls, i cedir-los material, així com permís
per penjar pancartes publicitaries de la prova al carrer Major, Plaça de la seu del
Parc Natural dels Ports, i carretera del Port; i recollida i retorn per part de la
brigada municipal de les taules; amb motiu de la 1ª Ultra Trail Estels del Sud, els
dies 1,2, i 3 de maig de 2015.

8.10

Autoritzar, a la Fundació Mercè Pla, ocupar una sala del segon pis de l'antiga
Casa Consistorial, el dia 24 d'abril de 2015, de les 9:00 hores a les 13:00 hores
per fer formació als seus professionals.

8.11

Autoritzar, a l'Escola Raval de Cristo, ocupar un lloc a la plaça de la Raval de
Cristo, el dia 23 d'abril de 2015, Diada de Sant Jordi, per tal de posar una
paradeta de llibres i roses , de les 10:00 hores a les 17:00 hores, i també cedirlos 4 taules amb cavallets, posar música catalana pel poble amb motiu de la
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festa, i posar una falca publicitària a l'emissora Antena Caro.
8.12

Concedir, a INTRAGES Efficient work, informe emès per la Policia Local referent
a l'accident de circulació, de data 24 de març de 2015, amb el vehicle matrícula
T9495 AM.

8.13

Autoritzar a la Penya Madridista "El 7 Blanco 1999", ocupar la pista roja de la
zona esportiva, amb motiu de disputar un partit de futbol-sala entre l'equip
actual i una selecció d'ex-jugadors que han participat amb el seu equip des de la
seva fundació, el dia 25 d'abril, a partir de les 17:30 hores.

8.14

Concedir, a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes, amb motiu de la
festa del Gaiato que celebren el dia 25 d'abril, material.

8.15

Concedir a la Joca Club Alpí, per al dia 26 d'abril de 2015, material.

8.16

Concedir, ampliar 1 m.l., el gual permanent número 93, que actualment és de 3
m.l., ubicat al carrer Pare Romaña, 6 baixos.

9.

Transport social

9.1

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

10.

Cementiri

10.1

Concedir, un duplicat del títol del nínxol número 193 de la sèrie 1ª del cementiri
municipal.

10.2

Autoritzar, traslladar les restes que figura enterrat al nínxol número 113 de la
sèrie 13ª, al nínxol número 29 de la sèrie 12ª del cementiri municipal.

11

Urbanisme

11.1

APROVAR LA DISSOLUCIÓ de la Junta de Propietaris de la Unitat d’Actuació del
10.1 del PGOU, per haver-se complert el seu objecte.
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