EXTRACTE DE L' ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 30/06/2015
1.

Constitució de la Junta de Govern Local, atès el que estableix l'article 112
del ROF.

2.

Hisenda

2.1

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 20.000,00
€ a favor de l'organisme autònom municipal Roquetes Comunicació en
concepte de transferència 2015. I ordenar el pagament

2.2

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa que ha de satisfer IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U. €, per import de 190,35€, 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 de maig de 2015.

2.3

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 119,04 €
en concepte d'assegurança del vehicle C7503BKG,adscrit a la Policia Local, i
ordenar el pagament.

2.4

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 253,73 €
en concepte d'assegurança del vehicle 2296CBS, adscrit a la brigada municipal,
i ordenar el pagament.

2.5

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 118,07 €
en concepte d'assegurança del vehicle C7504BKG,adscrit a la Policia Local, i
ordenar el pagament.

2.6

Aprovar el pressupost número 21052015-01, presentat per la mercantil
OLEGARIO ESTRADA S.L., per import de 1.000,00 € (IVA inclòs) en concepte
d'arranjament camí de Vilaret, i autoritzar i disposar la despesa per import de
1.000,00 € (IVA inclòs).

2.7

Aprovar el pressupost número BI/000035/04-15/2, presentat per ETRA BONAL,
per import de 1.127,38 € (IVA inclòs), en concepte de reposició de punt
d'enllumenat públic a la Raval de Cristo, i autoritzar i disposar la despesa per
import de 1.127,38 € (IVA inclòs).

2.8

Ordenar el pagament no pressupostari mitjançant transferència a l'Entitat
Urbanística Col·laboradora de Conservació del Pla Parcial Els Pilans de l'import
de 5.070,69 €.

2.9

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 € dipositada
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en concepte de gestió de residus de la construcció, segons llicència urbanística
número 40/2015.
2.10

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 € en
concepte de gestió de residus de la construcció, segons llicències
urbanístiques número 87/2014 i 38/2015.

2.11

El departament d’Intervenció presenta la relació de factures núm. 9/2015, per
import total de 46.191,69 €, corresponent a factures que s’han d’autoritzar i
disposar la despesa i reconèixer l’obligació, ordenar el pagament.

2.12

Aprovar la certificació núm. 1 i única per import de 8.385,98€ (iva inclòs)
corresponent a l'obra "Construcció nova pista de jocs a l'Hort de Cruells"
adjudicada a la mercantil Numarcebre, S.L. Autoritzar i disposar la despesa per
import de 579,27€ amb càrrec a l'aplicació pressupostària 342.609 Pista Jocs
Hort de Cruells del pressupost municipal a favor de la mercantil Numarcebre,
S.L. ,reconèixer l'obligació per import de 8.385,98 € (iva inclòs), corresponent a
la factura número 9, de data 23 d'abril de 2015, a favor de la mercantil
Numarcebre, S.L. i ordenar el pagament.

2.13

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 994,00 € en
concepte, de gestió de reposició de serveis urbans segons llicència urbanística
núm. 123/2013.

2.14

Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació, a favor de la senyora
Teresa Marches Piñol, en concepte despesa de material, amb motiu de taller
de capgrossos que s'està realitzant. Ordenar el pagament.

2.15

Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 156,84 €,
en concepte de despeses per assistir a una sessió informativa sobre l'afectació
de l'operativa policial de la reforma del Codi Penal i de la Llei de protecció de
seguretat ciutadana a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya a Mollet del
Vallés, i autoritzar el pagament.

2.16

Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació, per import de 204,35 €,
en concepte de l'abonament de part de les despeses, per assistir a un curs de
"Nuevas competencias en intervención y tesoreria" a Madrid els dies 8 i 9 de
juny, i ordenar el pagament.

2.17

Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació per import de 20,00 € en concepte
de comprar traca amb motiu de la revetlla de Sant Joan a l'Hort de Cruells,
ordenar el pagament.

3.

Obres públiques i serveis
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3.1

Concedir llicència per rebaixar la vorada 3 ml, per facilitar l'accés al gual, al
carrer del Sagrat Cor núm. 80, salvant el dret de propietat i sens perjudici a
tercers. Aprovar la liquidació provisional per import de 40,29 €

3.2

Concedir llicència urbanística per realitzar d'obertura de rasa en vorera de
23*0,4 m. amb motiu de la connexió d'1 ramal, per subministrament a nou
abonats a la finca situada al carrer del Canal núm. 23. Aprovar la liquidació
provisional per import de 69,47 €.

3.3

Concedir llicència urbanística per realitzar d'obertura de rasa en vorera i
calçada de 90*0,4 m. Per connexió d'1 ramal per subministrament a nou
abonats a la finca situada al carrer de Diego de León núm. 11. Aprovar la
liquidació provisional de la llicència urbanística, per import de 253,85 €.

3.4

Es dona compte a la Junta de Govern Local, que la mercantil Sorea SAU, amb
CIF: A08146367, presenta certificació d'obres de Condicionament de Zona
Verda i Mirador, al pou del matadero, delimitat per la carretera T-342,
carretera de Roquetes al Reguers i vial Val de Zafan, per import de 23.800,98 €
per tal de donar compte de les obres realitzades com a millores oferides
d'acord amb la gestió del servei públic municipal d'abastament d'aigua potable
de Roquetes.

3.5

Concedir substituir el rètol que tenen posat a Schlecker SA per un altre d'iguals
característiques, donat el canvi d'imatge corporativa que esta portant a terme
la mercantil esmentada. Previ pagament de la taxa 11,50 €

4.

Llicències d'activitat

4.1

Autoritzar la neteja del sotabosc de la finca situada dins la zona urbana de la
partida del Mascar del terme municipal de Roquetes, amb referència cadastral
43135A002000350000MA i d’una superfície aproximada de 4.421 m2.

4.2

Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de bar, situada
al carrer Major, número 7, baixos.

4.3

Atorgar la llicència ambiental a l'empresa BV Empresa Activa SLU, per a
l’activitat de pista de lloguer de karts, que s’ubicarà al número 31 de la
carretera Mas de Barberans - Horta de dalt.

5.

Llicències urbanístiques

5.1

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en desmuntar
sostre de canyís 11,5 m2 , essent el domicili de l'obra Sant Ramon, 26, amb un
pressupost de 160,00 € € (Exp. 65/2015). Aprovar la liquidació provisional, per
import de 40,29 € .
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5.2

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en canviar
manises de banyera per plat de dutxa, essent el domicili de l'obra Torre d'en
Gil, 58, amb un pressupost de 1.984,00 € € (Exp. 69/2015). Aprovar la liquidació
provisional, per import de 98,41 €.

5.3

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en Instal·lació
estructura no permanent formada per tubs d'acer, plaques i panells, cargolada
al paviment., essent el domicili de l'obra Parcel·la AD01 de la UA 10.1, amb un
pressupost de 29.298,58 € € (Exp. 32/2015). Aprovar la liquidació provisional
per import de 327,86 €.

5.4

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en fer cates
als forjats i fer neteja, enderrocar envans interiors, essent el domicili de l'obra
Sagrat Cor, 19, amb un pressupost de 530,00 € (Exp. 73/2015). Aprovar la
liquidació provisional d'aquesta llicència per import de 40,29 €.

6.

Impostos i Taxes

6.1

És dóna compte a la Junta de Govern Local dels padrons següents:
Concepte

6.2

Període de cobrament
en voluntària

500 -01 IBI urbana

30/04/2015 - 30/06/2015

828.036,69 €

500 -02 IBI urbana

28/09/2015 - 30/11/2015

827.891,62 €

501 - IBI rústica

30/04/2015 - 30/06/2015

207.857,66 €

600 - IVTM

27/03/2015 - 29/05/2015

551.624,66 €

Aprovar els padrons que es relacionen a continuació:
Concepte

SE/MC

Import total

Període de cobrament en
voluntària

Import total

941 - Taxa guarderia rural

30/04/2015 - 30/06/2015

60.297,67 €

560 - Taxa escombraries

30/06/2015 - 31/08/2015

573.572,99 €

733 - Taxa guals

30/06/2015 - 31/08/2015

62.094,51 €

840 - Taxa conservació nínxols

30/06/2015 - 31/08/2015

26.033,75 €

550 - Taxa clavegueram

30/06/2015 - 31/08/2015

65.472,00 €
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7.

Instàncies

7.1

Cedir, a la la Comissió de festes de la Ravaleta, amb motiu de les festes majors
de la Raval de Cristo, que es celebraran des del dia 29 de juliol al dia 3 d'agost
de 2015, el material següent:
- 32 peces de tauler d'escenari,
- Faldó per al frontal de l'escenari,
- waters hidrològics,
- instal·lació de cablejat i endolls,
- 40/50 tanques grogues,
- 6 contenidors de brossa,
- mànega d'aigua a la part darrera de les escoles,
- bombetes de la pista de ball i banderes pel poble.
- 4 pals ficats que utilitzen per a la instal·lació de la ombra.

7.2

Cedir l'ús de la sala de la biblioteca de Roquetes, Mercè Lleixà, a la Unió de
Pagesos, amb motiu de realitzar el proper dia 2 de juliols de 2015, des de les
10:00 hores fins a les 14:30 hores, per fer la reunió del sector cítrics de la Union
de Uniones de Agricultores i Ganaderos i posteriorment una xerrada sobre
varietats de cítrics, oberta a tos els productors.

7.3

Denegar el tall de trànsit al carrer Major, entre el carrer de la Séquia i el carrer
de la Gaia, entre les les 17 hores i les 21 hores del dia 7 de juliol de 2015.

7.4

Renovar la llicència concedida per situar 4 taules i cadires davant de
l’establiment “Bar Nogan's”, a la calçada de la prolongació del carrer Balmes.
L'autorització es renova per tot l’any 2015, amb les mateixes condicions
inicials.

7.5

Renovar la llicència concedida per situar 4 taules i cadires davant de
l’establiment “Bar La Plaça”, a la calçada del carreró entre el C/ Sagrat Cor i la
Pl. Pare Cirera. L'autorització es renova per tot l’any 2015, amb les mateixes
condicions inicials.

7.6

Renovar la llicència concedida a la mercantil D3 Roquetes, S.L. per situar 8
taules sobre tarima i amb coberta, més 4 taules sobre tarima, a la calçada
davant de l’establiment “Cafeteria Da Vinci”, a l'avinguda del Port de Caro, 35.
L'autorització es renova per tot l’any 2015, amb les mateixes condicions
inicials.

7.7

Concedir autorització per situar 4 taules i cadires a la calçada davant de
l’establiment “Bar La Trobada”, al carrer Pare Romaña, 7. L’autorització es
concedeix per al període de 01/05/2015 a 31/10/2015.
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7.8

Renovar la llicència concedida per situar 4 taules i cadires davant de
l’establiment “Bar L'Escala”, al carrer Masia. L'autorització es renova per tot
l’any 2015, amb les mateixes condicions inicials .

7.9

Renovar la llicència concedida per situar 4 taules i cadires davant de
l’establiment “New Xefla”, al carrer La Gaia. L'autorització es renova per tot
l’any 2015, amb les mateixes condicions inicials.

7.10

Renovar la llicència concedida per situar 3 taules sobre tarima i amb coberta, a
la calçada davant de l’establiment “Bar-Restaurant E.T.”, al carrer Churruca, 1C.
L'autorització es renova per tot l’any 2015, amb les mateixes condicions
inicials.

7.11

Renovar la llicència concedida per situar 6 taules i cadires, muntades sobre
tarima i amb vetllador, davant de l’establiment “Bar-Restaurant Lo Cau de la
Reina”, al carrer Sant Antoni, 9. L'autorització es renova per tot l’any 2015, amb
les mateixes condicions inicials.

7.12

Concedir permís per ocupar el tram del carrer de Santa Anna i Sant Joan, amb
10 taules, 40 cadires i amb vetlladors de roba, durant els dies de Festes Majors
2015 de Roquetes, durant la setmana de Festes Majors.

7.13

Concedir permís per col·locar unes 20 taules durant les Festes Majors, al carrer
Major núm. 10.

7.14

Concedir permís per ocupar la via pública amb un total de 20 taules i les
cadires corresponents, afegirà 4 taules més el dia de l'ofrena, cosso iris etc. i
correfoc .

7.15

Concedir a la titular de l'establiment Bar Dayma, permís per ocupar la via
pública amb 5 taules més i les corresponents cadires, durant la setmana de
Festes Majors.

7.16

Concedir al Club Voleibol la cessió de l'ús de la pista poliesportiva del camp de
futbol (pista Roja), per realitzar el torneig de festa i gresca, per festes majors
els dies 8 i 9 de juliol, amb el material següent:
- 4 carpes,
- 7 Taules amb els seus respectius cavallets,
- 2 papereres grans i 2 de petites
- 25 unitats contrapesos,
- Els pals de volei que estan al magatzem de la brigada i la megafonia,
- Tot aquest material el necessiten el dia 8 pel matí.

7.17
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Concedir a l'Associació de Jubilats i Pensionistes permís per ocupar el pati dels
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til·lers el dia 9 de juliol de 2015 i amb el material disponible següent:
- 35 taules i 70 cavallets.
- 4 contenidors d'escombraries
- 8 tanques metàl·liques.
7.18

Renovar l'autorització per situar 6 taules i cadires davant de l’establiment “Bar
Triangle”, a la calçada de l'av. del Port de Caro, 37. L'autorització es renova per
tot l’any 2015, amb les mateixes condicions inicials.

7.19

Concedir llicència municipal de gual permanent núm. 632, de 3ml i rebaix de
vorada, a l'immoble situat al carrer del Sagrat Cor núm. 80, a partir del segon
semestre de 2015. Haurà de fer efectiu el pagament de la taxa reguladora per
import de 58,83 € i també l'import de 12,33 € corresponent a la placa del gual.

7.20

Concedir, informe emès per la Policia Local referent a l'accident de circulació,
de data 8 de juny de 2015, amb els vehicles matrícula 5002-GcG i T-6287-AV.

7.21

Concedir, informe emès per la Policia Local referent a l'accident de circulació,
de data 8 de juny de 2015, amb els vehicles matrícula 5002-GCG i T-6287-AV.

7.22

Concedir al Club Futbol Sala de Roquetes, el material de 4 tanques i 2
contenidors grans.

7.23

Cedir l'ús del pavelló municipal, al Club Pati Roquetes, per al dia 10 de juliol de
2015, a partir de les 19:30 hores per dur a terme el IV FESTIVAL del Club pati
Roquetes i l'ús de 3 taules de 2 a 3 m de llargada i 12 cadires.

7.24

Cedir l'ús de l'inflable gran a l'AquaRoquetes, amb motiu del campus i fins al
dia 27 de juliol.

7.25

Autoritzar i cedir l'ús al'AquaRoquetes, tallar el carrer Passeig Manel Cid s/n. i
instal·lar un escenari de 7m x 3,5 m davant la piscina coberta, amb motiu
d'organitzar les classes especials de festes el dia 7 de juliol de 18.30 hores a
20:30 hores.

7.26

Autoritzar a Bioesport Vallés Espny, perquè col·loqui una bastida al carrer del
Sagrat Cor núm. 63, per reparar els desperfectes causats a l'enderrocar l'edifici
annex que hi havia. Aquesta reparació es realitzar la primer setmana de juliol i
en un període de mig dia. I comunicar.

7.27

Cedir l'ús del pati del Col·legi Marcel·lí Domingo, així com dels seus lavabos, a
la Joca Grup Alpí, amb motiu de celebrar els actes a realitzar dins de
l'aniversari de l'entitat, i el II Open Bloc Roquetes, amb prova de rocòdrom
exterior, i cedir l'ús del material següent:
- Equip de megafonia,
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- 2 matalassos de 300x200x20cm.
- 1 matalàs de 200x100x10cm.
- Presses de corrent elèctric al pati de l'escola.
8.

Transport Social

8.1

Atorgar targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

9

Cementiri

9.1

Concedir el canvi de nom dels drets funeraris, del nínxol número 121 de la
sèrie 1ª del cementiri municipal. Haurà d'efectuar el pagament de la taxa de
transmissió de titularitat de drets funeraris és per un import 56,39 € i
l'expedició de títol de nínxol és de 22,91 €.

10

Convenis

10.1

Aprovar el Conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i
l'Ajuntament de Roquetes per al desenvolupament del programa serveis
d'intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: Servei
de Centre Obert, en tot el seu contingut i abast.
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