EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 5/2015, DE 2 DE
FEBRER
1. Hisenda
1.1. Pagament rebut lloguer del Jutjat de Pau de Roquetes
Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 621,94 €, en
concepte de lloguer del mes de gener de 2016, del local situat al carrer Major núm. 5
baixos, on es troba ubicat el Jutjat de Pau de Roquetes, i ordenar el pagament.
1.2. Pagament rebut lloguer on s'imparteix el grau de perruqueria de l'IES de
Roquetes
Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 869,99 € , a favor
del senyor Benjamín Cuevas Delgado, referent al lloguer del mes de gener de 2016, de
l'immoble situat al carrer d'Anselm Clavé s/n, on s'imparteix el grau de perruqueria de
l'IES de Roquetes, ordenar el pagament.
1.3. Pagament taxa per tall de carrer
Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 12,55 € a favor del
Servei Català de Trànsit, ordenar el pagament.
1.4. Liquidació de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local, de Iberdrola Clientes SAU
Aprovar la liquidació corresponent al mes de desembre 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 132,98 euros.
1.5. Liquidació de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local, de Iberdrola Comercialización de Último Recurso SA
Aprovar la liquidació corresponent al mes de desembre 2015
de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer
l'empresa Iberdrola Comercializacion de Último Recurso SA per import de 1,62 euros.
1.6. Anul·lació rebut taxa clavegueram, any 2015, Av. Vall de Safán, 3 2n 4a
Anul·lar el rebut relatiu a la Taxa de clavegueram, any 2015, de l'immoble de l'av. Vall de
Safán, 3, 2, 4, i emetre un altre rebut, pel mateix concepte i import, a nom del titular
correcte.
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1.7. Anul·lació rebuts taxa escombraries
Anul·lar els rebuts i aprovar la devolució de l'import total de 396,29 €, en concepte
d'ingressos indeguts, pels rebuts emesos de la Taxa d'escombraries , per haver produït
baixa de l'activitat en data 31/05/2013.
1.8. Aprovar annex al conveni col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Ebre
per a la realització del BAT dins del programa per a l'impuls i l'ordenació de la
promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb dependències
(ProdeP)
Aprovar l'Annex per a 2016 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Baix Ebre i l'Ajuntament de Roquetes, per a la realització del BAT (Banc d'Ajudes
Tècniques) dins del programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia
personal i l'atenció a les persones amb dependències (ProdeP), sent el cost de 1.103,67
€, i odenar el pagament.
2. Llicències d'activitat
2.1. Comunicació inici activitat apícola al polígon 21 parcel·les 141,142,143 partida
Matamoros
Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia que efectua l'inici d'activitat
apícola amb l'assentament de 15 arnes d’abelles amb marca oficial 6340NN, a la finca
situada al polígon 21 parcel.les 141-142-143 de la partida Matamoros d'aquesta població
sotmesa a les condicions i determinacions contingudes en la present :
- No es podran instal·lar a menys de 25 metres de camins.
- L’exercici de l’activitat s’exerceix sota exclusiva responsabilitat del titular, s’haurà de
complir amb la normativa reguladora de les explotacions apícoles, en quan a la
identificació de les arnes, la ubicació de la identificació, al seu manteniment, control
sanitari i quan a la transhumància s’hauran de complir els requisits corresponents.
- Caldrà inscriure l’explotació al registre d’explotacions apícoles de la zona, havent de
presentar document acreditatiu d’aquesta inscripció i llibre d’explotació per unir-lo a
l’expedient.
- D’acord amb el que disposa l’article 5 de l’ordre de 6 de febrer de 1985, pel qual es
regula l’activitat apícola, cada abellar s’identificarà visualment amb cartells que seran
col·locat com a mínim a 15 metres de l’abellar; les característiques d’aquests cartells
seran les indicades a l’Annex II de l’ordre, que son:
. Es construiran amb qualsevol material inalterable i resistent als agents
atmosfèrics.
. Els cartells es fixaran entre una alçada de 1,20 i 1,60 metres mesurada des de
l’aresta inferior del cartell al sòl.
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. El cartell tindrà forma rectangular i dues franges horitzontals: els 20 cms.
superiors contindran la inscripció “Atenció abelles” en lletra negra sobre fons
groc amb una mida dels caràcters com a mínim de 70mms. Els 10 cms inferiors es
destinaran pel numero de registre de l’explotació apícola, rotulat amb els
mateixos caràcters que la franja superior.
- El titular haurà de disposar del llibre d’explotació amb el corresponent segell de
Sanitat Animal de l’any present. L’apicultor portarà la llibreta actualitzada en el vehicle
quan estigui fent un transport.
- S’haurà de disposar, en períodes de risc d’incendis, del permís per encendre els
fumadors del Departament de Medi Ambient. També serà necessari que l’apicultor porti
un dipòsit de 25 litres d'aigua per apagar la brasa.
2.2. Comunicació inici activitat apícola al polígon 26 parcel·les 160,165 partida
Parellades
Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia de l'inici d'activitat apícola amb
l'assentament de 10 arnes d’abelles amb la sol.licitud de marca oficial al DARP, a la
finca situada al polígon 26 parcel.les 160-165 de la partida Parellades d'aquesta població
sotmesa a les condicions i determinacions contingudes en la present :
- No es podran instal·lar a menys de 25 metres de camins.
- L’exercici de l’activitat s’exerceix sota exclusiva responsabilitat del titular, s’haurà de
complir amb la normativa reguladora de les explotacions apícoles, en quan a la
identificació de les arnes, a la ubicació de la identificació, el seu manteniment, control
sanitari i quan a la transhumància s’hauran de complir els requisits corresponents.
- Caldrà inscriure l’explotació al registre d’explotacions apícoles de la zona, havent de
presentar document acreditatiu d’aquesta inscripció i llibre d’explotació per unir-lo a
l’expedient.
- D’acord amb el que disposa l’article 5 de l’ordre de 6 de febrer de 1985, pel qual es
regula l’activitat apícola, cada abellar s’identificarà visualment amb cartells que seran
col·locat com a mínim a 15 metres de l’abellar; les característiques d’aquests cartells
seran les indicades a l’Annex II de l’ordre, que son:
. Es construiran amb qualsevol material inalterable i resistent als agents
atmosfèrics.
. Els cartells es fixaran entre una alçada de 1,20 i 1,60 metres mesurada des de
l’aresta inferior del cartell al sòl.
. El cartell tindrà forma rectangular i dues franges horitzontals: els 20 cms.
superiors contindran la inscripció “Atenció abelles” en lletra negra sobre fons
groc amb una mida dels caràcters com a mínim de 70mms. Els 10 cms inferiors es
destinaran pel numero de registre de l’explotació apícola, rotulat amb els
mateixos caràcters que la franja superior.
- El titular haurà de disposar del llibre d’explotació amb el corresponent segell de
Sanitat Animal de l’any present. L’apicultor portarà la llibreta actualitzada en el vehicle
3/6

quan estigui fent un transport.
- S’haurà de disposar, en períodes de risc d’incendis, del permís per encendre els
fumadors del Departament de Medi Ambient. També serà necessari que l’apicultor porti
un dipòsit de 25 litres d'aigua per apagar la brasa.
2.3. Donar de baixa del Registre d'activitats la pastisseria del carrer Escorial, 6
Donar de baixa del Registre d'activitats la "Pastisseria" del carrer Escorial, 6 així com del
padró municipal de la taxa de recollida d'escombraries amb efectes de l'any 2016.
3. Llicències urbanístiques
3.1. Concessió llicència obres exp. 3/2016
Donar-se per assabentada de les obres, consistents en obertura de paret mitgera amb
una porta de pas 0,80 x 2,00m., essent el domicili de l'obra carrer Sant Gregori, 30, amb
un pressupost de 850,00 € (Exp. 3/2016), amb un import de 48,57 € .
3.2. Concessió llicència obres exp. 4/2016
Donar-se per assabentada de les obres que pretén realitzar, consistents en fer un aleró
en el terrat de 0,80m d'amplada al llarg de la façana per evitar entrar l'aigua i col.locació
de planxa, essent el domicili de l'obra carrer Sant Francesc, 14, amb un pressupost de
500,00 € (Exp. 4/2016), amb un import de 40,29 € .
3.3. Concessió llicència obres exp. 6/2016
Donar-se per assabentada de les obres consistents en arrebossat de paret interior i
cobert de 9 m2 (3x3) ampliació llicència 68/2015, essent el domicili de l'obra carretera
Raval a Tortosa, 5, amb un pressupost de 2.338,06 € (Exp. 6/2016), import total115,97
€.
3.4. Concessió llicència obres exp. 2/2016
Donar-se per assabentada de les obres que pretén realitzar la Comunitat de Regants de
Roquetes , consistents en revestiment de la séquia camí d'Ansedó (Exp 127-2011) fase
2d, essent el domicili de l'obra Camí d'Ansedó, amb un pressupost de 8.478,48 € (Exp.
2/2016), per import total de 420,53 €.
4. Béns
4.1. Cessió de material a l'Associació de Dones de Roquetes
Cedir a l'Associació de Dones de Roquetes el material sol·licitat, 12 taules i 24 cavallets,
amb motiu de la celebració berenar del dijous gras que tindrà lloc al local de l'associació
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el dia 4 de febrer.
4.2. Canvi de titularitat llicència de gual permanent núm. 377
Concedir el canvi de nom de la llicència de gual permanent núm. 377, amb el següent
detall:

NÚMERO
GUAL
377

LLICÈNCIA CARACTERÍSTIQUES LLICÈNCIA GUAL
3 ML PERMANENT

ADREÇA TRIBUTÀRIA
CERVANTES, 36

4.3. Baixa de gual número 381
Concedir, donar de baixa el gual permanent número 381, segon semestre any 2016,
ubicat al C. València, 13, a partir del segon semestre de l'any 2016.
4.4. Baixa gual número 559
Concedir, donar de baixa el gual permanent número 559, ubicat al C. Pelai 13.
4.5. Concessió llicència de gual permanent núm. 24
Concedir, el canvi de titularitat de la llicència de gual permanent núm. 24, ubicada al
carrer Ulldecona 7 baixos.
4.6. Ocupació via pública any 2015
Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent a l'any 2015, i que
ascendeix a l'import total de 386,20 €.
4.7. Autorització col·locar xurreria per Setmana Santa al costat del mercat
Autoritzar permís per col·locar el furgó de la xurreria en aquesta població del dia 19 al 28
de març inclosos, al costat del mercat municipal , al Passeig Ramon Bosch i Rosell, sempre
i quan es preguin les mesures adequades per evitar perjudicis a tercers.
4.8. Restricció vehicles pesats al carrer Sagrat Cor, 22
Prohibir l'aparcament enfront al C. Sagrat Cor,22 i reforçar la senyalització, ateses les
diverses ocasions que vehicles voluminosos li han causat danys al voladís del mirador de
l'habitatge.
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4.9. Ocupació via pública amb bastida al carrer Sagrat Cor, 44
Denegar ocupar la via pública amb una bastida puntualment, per rehabilitació i reforma
d'edifici unifamiliar ubicat al carrer Sagrat Cor 44, fins que no s'aporti el pla de
seguretat i salut, on consti la col·locació de la bastida i dels materials, i plànol signat pel
coordinador.
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