EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM. 3/2015, DE 27 DE GENER
1.

Correspondència

1.1

El Servei Català de la Salut (CatSalut) tramet, un exemplar del document
administratiu d'agrupació i de cessió del solar destinat a la construcció del nou
centre de salut d'aquesta població, degudament signat per les dues parts.

1.2

El Consell Comarcal del Baix Ebre comunica que, en data 16 de desembre de
2014, el President ha dictat la resolució de reduir el servei d'ajuda a domicili i
que tot seguit es detalla:

1.3

Expedient

Passa de

A tenir

Data d'efectivitat

Exp.2010/00116

46 hores/mensuals

20 hores/mensuals

01/12/2014

El President de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) comunica
que, el proper 31 de gener, a les 3 de la matinada, es produirà el canvi de
freqüències de diferents canals de televisió de TDT, entre ells els de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (TV3, 324, SUPER3/33, ESPORTS3,
TV3 HD). S'apagaran les freqüències antigues i només quedaran les noves,
marcades ja com a definitives.
D'acord amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, fan arribar la
informació necessària, preveient que es formulin dutes o preguntes, o fins i tot
queixes. Adjunten el document on hi ha la nota de premsa de TV3 amb tota la
informació bàsica. També es pot trobar a www.tv3.cat/resintonitza, a més la
població també es pot adreçar al 012.

1.4

El President del Consell Comarcal del Baix Ebre recorda que, en qualsevol
moment, els municipis de la comarca poden sol·licitar al Consell Comarcal del
Baix Ebre l'estudi de vies de col·laboració, i en particular insten a plantejar les
actuacions o serveis que es cregui oportú explorar aquest 2015.

1.5

L'AMPA ESCOLA MESTRE MARCEL·LÍ DOMINGO comunica que s'ha produït la
renovació parcial de la Junta de l'associació.

1.6

El President de la Diputació de Tarragona comunica que el passat mes de
desembre va recollir el segell d'Excel·lència Europea 400+, concedit a la
Diputació de Tarragona pel seu Model de Gestió.
És la primera diputació en aconseguir aquest reconeixement, els situa com a
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referent d'altres administracions, i el seu lideratge el posen al servei de tots els
municipis i la ciutadania del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.
2.

Hisenda

2.1

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per ORANGE ESPAGNE,
S.A.U., per import de 217,92 €, 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 tercer quart de
2014.

2.2

Aprovar la liquidació corresponent a l’ocupació de la via pública , corresponent
al mes de desembre de 2014 i que ascendeix a 82,00 €.

2.3

Aprovar el pressupost presentat per SEGURdades, SL per import de 790,00 €
(IVA no inclòs), en concepte de realització d'una auditoria a l'Ajuntament i a
l'Organisme Autònom Local "Roquetes Comunicació", en compliment d'allò que
disposa l'article 96 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual
s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

3.

Llicències d'activitat

3.1

Concedir, la baixa en el registre de llicències d’activitat de l’establiment de
comerç al detall d'alimentació i begudes situada al carrer Sagrat Cor, 12, baixos.

4.

Llicències urbanístiques

4.1

Concedir, a l'Acadèmia de l'Ebre SCP, llicència urbanística per realitzar les obres
de subministrament i col·locació parets de pladur, gres i sòcul al carrer Isabel II,
16, baixos-cantonada.

4.2

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres de tancament de la
parcel·la 56,47 ml. a la finca situada a la finca situada al carrer Boix, 7 de la
urbanització Els Pilans.

5.

Obres i Serveis

5.1

Es dóna compte de l'informe emès per l'arquitecte tècnic municipal, en data 20
de gener de 2015, referent a mesures dels camps electromagnètics de
telefonia mòbil, realitzades per la sonda SMRF situada al terrat de la Casa
Consistorial.

5.2

Concedir, a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., llicència urbanística per
realitzar les obres d'obertura de rasa en vorera i calçada de 35*0,4 m. per
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connexió d'1 ramal per subministrament a nous abonats a la finca situada al
Camí del Mig, 4, amb un pressupost de 2.066,42 € (Exp. 1/15-S), i aprovar la
liquidació provisional per import de 102,50 €
5.3

Es dóna compte de l'informe emès per l'arquitecte tècnic municipal, en data 23
de gener de 2015, referent a l'estat de les millores ofertades per l'empresa
SOREA, en el plec de millores de la licitació de la concessió del servei
d'abastament d'aigua potable

5.4

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l'obra "xarxa clavegueram, carrer Pare
Romaña", presentat per Olegario Estrada, SL.

5.5

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l'obra camins malmesos pels aiguats
novembre 2012, presentat per Olegario Estrada, SL

6.

Impostos i Taxes

6.1

Anul·lar els rebuts de la Taxa de Clavegueram, any 2014, relatius a l'adreça
tributària del carrer Santa Elena número 11, 1r i 2n pis de Roquetes, atès que es
va transmetre, en data 28/2/2013, i emetre uns altres rebuts pel mateix
concepte i import a nom del titular correcte.

7.

Instàncies

7.1.

Autoritzar, al Consell Esportiu del Baix Ebre per ocupar el gimnàs escolar de
l’escola Marcel·lí Domingo de Roquetes per tal d’organitzar, el dia 31 de gener
de 2015, la primera jornada del Campionat Territorial d'Escacs dels Jocs
Esportius, així com l'ús del material següent:
-

cavallets per muntar unes taules (per concretar)

I concedir l’ajut de la brigada municipal, el divendres dia 30 de gener de 2015,
per traslladar material del menjador al gimnàs.
7.2

Donar de baixa el gual permanent número 564 a partir de l'any 2015, ubicat al
carrer Consolació, 17.

7.3

Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local, de data 9 de desembre de 2014,
en el sentit d'aprovar entre altres, la liquidació de l'ocupació de la via pública
del mes de novembre de 2014, de l'immoble situat al carrer Sant Ruf, 17, per
import de 27,00 €.

7.4

Autoritzar a l'Associació de Joves Musulmans i la Comunitat islàmica de
Roquetes,ocupar el camp de futbol sala el dia 1 de febrer de 2015, de les 14:00
hores fins a les 17:00 hores, per tal de realitzar un partit de futbol amistós.
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8.

Cementiri

8.1

Autoritzar, el trasllat de despulles al nínxol número 2 de la sèrie 1ª del
cementiri municipal.

9.

Subvencions

9.1

Aprovar el document tècnic "Condicionament camins municipals de Roquetes"
amb el detall de l’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE,
elaborada per l’arquitecte tècnic de l’Ajuntament de Roquetes, per un import
de 76.065,91 € (IVA inclòs).

10.

Contractació

10.1

Adjudicar el contracte de serveis de perruqueria de la llar municipal de jubilats
i pensionistes de Roquetes situat a les instal·lacions de l’edifici de l’Antic
Noviciat dels Jesuïtes, a una ciutadana del municipi.

10.2

Aprovar l'execució de les obres "Xarxa de clavegueram del carrer Pare
Romaña" incloses dins la justificació d’execució redactat pels Serveis Tècnics
Municipal per un import de 24.783,71 més iva.
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