EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM. 38/2015, DE DATA 27 D'OCTUBRE
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior, de data 21 de d'octubre de 2015
2. Hisenda
2.1 Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
12.260,02 €, corresponents a factures i ordenar el pagament.
2.2 Aprovar la liquidació corresponent al mes de setembre 2015 de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer
l'empresa Iberdrola Comercialización de Último Recurso SAU per import d'1,25 €.
2.3 Aprovar la liquidació corresponent al mes de setembre 2015, de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer
l'empresa Iberdrola Clientes SAU per import de 199,44 €.
2.4 Aprovar la liquidació corresponent al l tercer trimestre de 2015, de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer
l'empresa Orange Espagne SAU per import de 179,13 €.
2.5 Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 75 €, en
concepte de despeses originades per la renovació del permís de conduir BTP, i ordenar
el pagament.
2.6 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 869,99 €
referent al lloguer del mes d'octubre de 2015, de l'immoble situat al carrer d'Anselm
Clavé s/n, on s'imparteix el grau de perruqueria de l'IES de Roquetes, i ordenar el
pagament.
2.7 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 621,94 €, en
concepte de lloguer del mes d'octubre de 2015, del local situat al carrer Major núm. 5
baixos, on es troba ubicat el Jutjat de Pau de Roquetes, i ordenar el pagament.
2.8 Aprovar la relació número 11/2015, de liquidacions de l'Impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), que ascendeix a l'import total de
1.241,37 €, amb un total de 15 liquidacions (des de la número 217/2015 fins la número
231/2015).
2.9 Ordenar el pagament no pressupostari mitjançant transferència a l'Entitat
Urbanística Col·laboradora de Conservació del Pla Parcial Els Pilans de l'import de
16.170,04 €.
2.10 Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 82 €, en

concepte de despeses originades pel desplaçament per assistir a la Fira Municipalia de
Lleida, i ordenar el pagament.
2.11.- Anul·lar els rebuts de la taxa d'escombraries any 2014, 2015 per no correspondre,
i emetre uns nous rebuts, pel mateix concepte i import, a nom del titular correcte.
2.12 Donar de baixa del Padró de la taxa d'escombraries a partir de l'exercici 2016 i
següents, l'immoble del carrer sant Ramon número 36, que no reuneix les condicions
mínimes d'habitabilitat.
2.13. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import de 5.000,00€, en
concepte d'aportació ordinària corresponent a l'anualitat 2015, a favor de l’òrgan supra
municipal Mancomunitat Tortosa-Roquetes, i ordenar el pagament.
3. Urbanisme
3.1 Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en construcció
d'habitatge unifamiliar aïllat, piscina i tanca, essent el domicili de l'obra Grevol, 178
Urbanització Pilans, amb un pressupost de 207.610,63 € (Exp. 97/2015).
3.2 Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en arranjament
lavabo i paviment de pis, essent el domicili de l'obra c. Masia, 1 5è 5è, amb un
pressupost de 3.757,50 € (Exp. 114/2015).
3.3 Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en tombar el fals
sostre dels menjador per fuga d'aigua i canviar biga, essent el domicili de l'obra c. Sagrat
Cor, 41, amb un pressupost de 1.400,00 € (Exp. 117/2015).
4. Qualitat de Vida
4.1 Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
5. Béns
5.1 Autoritzar, col·locar una làpida al nínxol número 25 de la sèrie 1a del cementiri
municipal.
5.2 Renovar la llicència a l’establiment “Bar La Pica”, al carrer Sant Antoni. L'autorització
es renova per tot l’any 2015, amb les mateixes condicions inicials, salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers.
5.3 Autoritzar, a la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana de Catalunya, l'ús de la
Sala Polivalent de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà, per poder celebrar el Congrés
Regional Extraordinari de la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana de Catalunya, el
proper dia 2 de novembre entre les 19,45h i les 21,15h.

5.4 Cedir a l'Associació La Segona Volta el material sol·licitat -28 taules i 56 cavalletsamb motiu del Mercat de Segona mà que tindrà lloc el proper 8 de novembre.
5.5 Concedir, la devolució per import de 58,82 €, en concepte d'ingressos indeguts
relatius a l'import del segon semestre de l'any 2015, atesos els fonaments de la part
expositiva.
5.6 Concedir, ampliar la jornada del gual núm. 596 de mitja jornada a gual permanent de
3 ml. al c. Balagué, núm.2.
5.7 Concedir, el canvi d'ubicació de la llicència de gual núm. 612, del C. Barcelona 1, al C.
Sagrat Cor 9, prèvia reposició dels serveis afectats, d'acord amb l'Art 09, de la vigent
Ordenança Municipal Reguladora de Guals.
5.8 Autoritzar, ocupar la via pública davant de l'immoble del carrer Santa Elena 1, amb
motiu del desmuntatge de la canal pluvial, salvant el dret de propietat i sense perjudici a
tercers.
5.9 Concedir, anul·lar el rebut corresponent al pagament d'ocupació de via pública del
mes d'agost de l'immoble c. Gaia, 10.
5.10 Autoritzar, col·locar el rètol tipus pissarra mòbil amb publicitat, a ubicar a sobre la
vorera del c. del Pi s/n, sempre que el cartell sigui estable, que la seva col·locació no
pertorbi el pas dels vianants i que aquesta sigui retirada fora dels horaris que
l'establiment tingui activitat; salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
6. Llicències d'activitat
6.1 Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de "Basar Xinés" amb
núm. d'expedient de llicència d'activitat 227/2006, situat al carrer Escorial, 2, amb
efectes de data 22 d'octubre de 2015.
6.2 Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de "Taller de
reparació de xapa i pintura " amb núm d'expedient de llicència d'activitat 366/2011,
situat al polígon Industrial la Ravaleta parcel.la 14, amb efectes de data 24 de setembre
de 2015.
6.3 Autoritzar, i realitzar l’activitat recreativa de caràcter extraordinari festa musical
amb dj , que tindrà lloc al Casal Municipal de la Ravaleta el dia 7 de novembre de 2015
des de les 24,00 hores fins les 6,00 hores del dia 8 de novembre de 2015, que organitza
la PENYA TAURINA DE ROQUETES de conformitat amb el que s’estableix al Decret
112/2010 de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles Públics i Activitats
Recreatives.

7. Contractació
7.1 Aprovar el pressupost per import de 148,56 € (21% IVA i transport inclosos), per a
l'adquisició de 3 gorres i 2 fundes per a grillons destinades a reposar el material de
l'uniforme reglamentari de la Policia Local, autoritzar i disposar la despesa.
7.2 Aprovar el pressupost presentat per Sastreria Fernández, amb NIF 43410427C, per
import de 881,62 € (21% IVA i transport inclosos), per a l'adquisició de 12 parells de
sabates per a la Policia Local, autoritzar i disposar la despesa.
7.3 Aprovar el pressupost per import de 481,68 € (21% IVA i transport inclosos), per a
l'adquisició de senyalització vertical i complements, i autoritzar i disposar la despesa .

