EXTRACTE DE L' ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN FUNCIONS DE DATA 2
DE JUNY DE 2015
1.

Aprovar, si procedeix, esborrany acta número 22/2015, de data 2 de juny de
2015.

2.

Correspondència

2.1

El Consorci Administració Oberta de Catalunya comunica que l'Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) informa de l'acte de lliurament del
Premi Protecció de Dades en el disseny 2015, i Privacitat Smart Cities, que
tindrà lloc a Barcelona, al Palau del Parlament de Catalunya.

2.2

La Direcció General d'Administració de Seguretat, tramet la Resolució
d'autorització d'instal·lació d'un sistema fix de videovigilància a les tres àrees de
recollida selectiva de deixalles, al vestíbul de l'Ajuntament i a la façana de
l'edifici de la Policia Local de Roquetes.

3.

Hisenda

3.1

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 22,99 €, en
concepte d'emmarcar el diploma que ha concedit la Facultat de Ciències de la
Comunicació de la UAB,a l'Ajuntament de Roquetes, premiant la web de
Roquetes.cat per la transparència informativa municipal, i ordenar el pagament.

3.2

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 8,25 € , en
concepte de compra de part del material per al taller de capgrossos de l'àrea de
joventut, i ordenar el pagament.

3.3

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 12,55 €, a
favor del Servei Català de Trànsit, en concepte de taxa per realitzar el tall de les
travesseres amb motiu de les festes majors 2015, els dies 3,4,5,6,11 de juliol de
2015. (Expedient 94/1565591-9, i ordenar el pagament.

3.4

Aprovar el pressupost núm. 13/2015,per import de 3.146,00 € (IVA inclòs), en
concepte de treballs de segar vores de camins i solars diversos, i autoritzar i
disposar la despesa.

3.5

Rectificar l'errada material de l'acord de la Junta de Govern Local de data 17 de
febrer de 2015 en el sentit d'on diu: "Autoritzar i disposar la despesa per import
de 8.925,62 (IVA no inclòs) amb càrrec a l'aplicació pressupostaria 491.2260200
“Convenis premsa i televisions locals”, del pressupost municipal de l'exercici 2015.
Així com adoptar el compromís de consignar en el pressupost municipal, per a
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l'exercici 2016, la quantitat de 1.800,00 € (IVA no inclòs) corresponent a
l'anualitat 2016."
3.6

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 30,25 €, en
concepte de compra de vidre per al cementiri municipal, i ordenar el pagament.

3.7

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa que ha de satisfer E.ON Energia, S.L.,
per import de 0,33 €, en concepte de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats
explotadores de serveis de subministrament de gas, durant el primer trimestre
de 2015.

3.8

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa que ha de satisfer IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U. €, per import de 71,34€, en concepte de taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats
explotadores de serveis de subministrament d'electricitat durant el mes d'abril
de 2015.

3.9

Aprovar la relació número 05/2015, referent a l'impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), que ascendeix a l'import total
de 17.990,17 €, liquidació número 127/2015.

3.10

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 100,00 € en
concepte de garantia de la correcta reposició dels serveis públics afectats,
llicència urbanística núm. 6/15-S, del carrer Sagrat Cor, 26.

3.11

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 100,00 € en
concepte de garantia de la correcta reposició dels serveis públics afectats,
llicència urbanística núm. 5/15-S, del carrer Assutzena, 4.

3.12

Aprovar la factura número 343/15, de data 27 de maig de 2015, amb Registre
d'Entrada número 2.963, per import de 129.222,74 €, referent a la Certificació
número 1 i única de l'obra "Repavimentació dels carrers Pare Romaña, Sant
Ramon, Felip Pedrell, Olivera, Assutzena, Sant Just, La Cinta, Ansedó i carrer del
Mig", i autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació i ordenar el
pagament.

3.13

Aprovar la liquidació corresponent a l’ocupació de la via pública del mes de maig
de 2015, i que ascendeix a 132,45 €.

4.

Llicències d'activitat

4.1

Concedir la baixa en el registre de llicències d’activitat de l’establiment de bar
situat al carrer Sant Josep, 5 A, baixos.

Junta de Govern Local 23-2015

2/5

4.2

Donar-se per assabentada que, amb efectes de data 12 de maig de 2015,
ampliar l’activitat existent de venda al major de productes alimentaris amb una
zona d'exposició i obrador per demostracions, al carrer Hort de la Vila, número
6, d’aquest municipi.

5.

Llicències urbanístiques

5.1

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en canviar 36
m2 de la teulada de la caseta., essent el domicili de l'obra Polígon 48 parcel.la
148 partida Horta, amb un pressupost de 3.400,00 € (Exp. 47/2015), i aprovar la
liquidació provisional per import de 168,64 €.

5.2

Concedir , llicència urbanística per realitzar les obres consistents en construcció
d'un habitatge unifamiliar aïllat, essent el domicili de l'obra Argilaga, 36 Urb.
Pilans, amb un pressupost de 225.210,81 € (Exp. 50/2015), i aprovar la liquidació
provisional per import d'11.170,46 €.

5.3

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en ampliar
finestra existent 60 cm. i col.locar-ne una d'alumini, revestiment de paret,
col.locar parquet 10 m2 , barandat de 3,70 x 2,40 i fer un aseo petit de 1,10,
essent el domicili de l'obra Parra, 16, amb un pressupost de 2.500,00 € (Exp.
61/2015), i aprovar la liquidació provisional per import de 124,00 €.

5.4

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en col.locació
paret de 28 m2, essent el domicili de l'obra València, 11, amb un pressupost de
1.200,00 € (Exp. 62/2015), i aprovar la liquidació provisional per import de 61,10
€.

5.5

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en formigonar
40 m2 de pati interior, essent el domicili de l'obra Montcaro, 12, amb un
pressupost de 600,00 € (Exp. 66/2015), i aprovar la liquidació provisional per
import de 40,29 €.

6.

Impostos i Taxes

6.1

Donar de baixa del padró de la Taxa d'escombraries l'immoble del carrer Canal
número 31, a partir de l'exercici 2016.

6.2

Anul·lar el rebut de taxa de guarderia rural exercici 2015.

7.

Instàncies

7.1

Concedir, la col·laboració de la Policia Local per tal de regular el trànsit el dia
11 de juny de 2015 durant les hores assenyalades i garantir la seguretat dels
alumnes de l'Escola de Ferreries en el moment de creuar.
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7.2

Concedir llicència de gual permanent número 633, al carrer Assutzena (entrada
immoble carrer Olivera,8), així com la zona anàloga.

7.3

Concedir el distintiu per estacionar enfront del gual del qual número 119.

7.4

Cedir al Club Deportiu Roquetenc el material següent: 50 o 60 cadires i 20
taules i 40 cavallets, per al dia 13 de juny de 2015, amb motiu de la festa final de
temporada futbol base.

7.5

Cedir a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes,el material següent:
4 contenidors d'escombraries, així com il·luminar el pati dels til·lers, per al dia 23
de juny de 2015 Revetlla de Sant Joan, i en quant a cedir 40 cavallets, 20 taules
no estan disponibles atès que s'utilitzen per altres actes.

7.6

Autoritzar a l'entitat Trail Roquetes, tallar el carrer Canal de les 19:00 hores a
les 24:00 hores, el divendres dia 10 de juliol per poder celebrar el sopar del soci
a les festes majors, només l'estona que duri el sopar, un cop acabat s'haurà de
deixar obert el trànsit de manera immediata, i cedir el material següent: 100
cadires, i hauran de posar tanques als dos extrems de la zona del carrer que
volen tallar, les tanques les hauran de demanar al cap acctal. de la brigada
municipal.

7.7

Cedir a l'entitat Making Dance 200 cadires i el seu trasllat a la seva seu, el dia 13
de juny amb motiu de la final de curs i el festival "Mira qui Balla".

7.8

Anul·lar a l'entitat CBE Making Dance , la reserva d'ocupar el pavelló que van
fer per al dia 6 de juny de 2015, segons l'acord de la Junta de Govern Local de
data 28 d'abril de 2015.

7.9

Cedir a l'escola Raval de Cristo, el material següent: 14 peces d'escenari, escala
d'escenari i 200 cadires, amb motiu del festival de final de curs, el dia 17 de
juny de 2015, a les 19:00 hores, i que es realitza al pati de l'escola.

7.10

Concedir a la Comissió de Festes de la Ravaleta, la col·laboració de la Policia
Local per tal que el recorregut es faci sense incidències, per dur a terme pels
carrers del poble "la manta solidària", el dia 13 de juny de 2015, a partir de les
19:00 hores, sempre i quan preguin mesures adequades per evitar perjudicis a
tercers.

7.11

Concedir, a BCN Assessorament i Gestió, informe emès per la Policia Local
referent a l'accident de circulació, de data 27 de maig de 2015.

7.12

Autoritzar a l'Associació la Segona Volta permís per fer foc al final del carrer
Sagrat Cor, 63-65 (Polígon d'Ansedó) al lloc on no hi ha quitrà, el dia 21 de juny
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de 2015, amb motiu de fer una paella vegetal. Cedir el material següent per al
dia 21 de juny de 2015: 20 taules i 40 cadires, no obstant, hauran d'anar a
buscar-ho al pati del til·lers un cop acabat l'acte de l'Associació de Dones del dia
20 de juny, i denegar deixar el material des del dia 12 de juny fins al 22 de juny
de 2015, atès que no està disponible, per a tots els dies.
8.

Cementiri

8.1

Concedir el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 121 de la sèrie
1ª del cementiri municipal.

8.2

Concedir el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 200 de la sèrie
8ª del cementiri municipal.

9.

Urbanisme

9.1

La Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació i
Relacions Institucionals tramet la Resolució de revocació parcial de l'ajut
atorgat a l'Ajuntament de Roquetes per al projecte "Reforma 2ª i 3ª planta i
rehabilitació de façanes antiga Casa Consistorial" inclòs al programa operatiu
FEDER (PO) 2007-2013.
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