EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 11/2016 DE DATA
15 DE MARÇ
1. Hisenda
1.1. Aprovar el pagament de quotes conservació a l'Entitat urbanística
col·laboradora de conservació del Pla Parcial els Pilans
Ordenar el pagament no pressupostari mitjançant transferència a l'Entitat Urbanística
Col·laboradora de Conservació del Pla Parcial Els Pilans de l'import de 222,77 €.
1.2. Anul·lar rebuts de taxa de clavegueram, c. Sant Antoni, 5
Anul·lar els rebuts de la Taxa de clavegueram, anys 2013, 2014 i 2015, i emetre uns
altres rebuts, pel mateix concepte i import a nom del titular correcte.
1.3. Anul·lar rebut taxa d'escombraries c. Girona, 3 2n C
Anul·lar el rebut de la Taxa d'escombraries, any 2015, relatiu a l'immoble del carrer
Girona, 3, 2, C, clau de cobrament 43-135-550-2015-01-00000870, per un import
principal de 22,00 €, i emetre un altre rebut, pel mateix concepte i import.
1.4. Anular rebut taxa d'escombraries c. Santa Elena, 1 P02
Anul·lar els rebuts de la Taxa d'escombraries, relatius a l'adreça tributària del carrer
Santa Elena, 1, P02 i e metre uns altres rebuts, pel mateix concepte i import.
1.5. Aprovar relació liquidacions IIVTNU
Aprovar la relació número 03/2016, de liquidacions de l'Impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), que ascendeix a l'import total de
4.968,68€, amb un total de 5 liquidacions (des de la número 45/2016 fins la número
49/2016).
1.6. Aprovar la relació de factures núm. 3/2016
Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de 15.439,81 €,
corresponents a factures incloses en la relació núm. 3/2016, i reconèixer les obligacions
per import de 6.911,60 €, corresponents a factures incloses en la relació núm. 3/2016, i
ordenar el pagament.
1.7. Aprovar el compte justificatiu correus
Aprovar el compte justificatiu, per import de 384,31 €.
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2. Llicències d'activitat
2.1. Canvi de nom activitat bar restaurant situat a l'Av. Port de Caro, 2
Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de Bar-restaurant amb
núm d'expedient de llicència d'activitat 4/1980, situat a l'Av. Port de Caro, 2 - Balmes,
amb efectes de data 10 de març de 2016, per la qual cosa, un cop produïda la
transmissió, el nou titular assumeix les responsabilitats i les obligacions del titular antic.
2.2. Autorització Club Aeromodelisme RC de l'Ebre
Autoritzar al Club Aeromodelisme RC de l'Ebre, la realització de la concentració
d'avions velers i planejadors, entre els dies 25 de març i 4 d'abril de 2016, que tindrà lloc
en la parcel·la 102 del polígon 15, partida Corralisses, i en la zona de vol delimitada, dins
del terme municipal de Roquetes.
3. Obres Públiques i Serveis
3.1. Concessió llicència urbanística de serveis núm. 5/16-S
Donar-se per assabentada de les obres que pretén realitzar GAS NATURAL
DISTRIBUCION SDG, S.A., consistents en "Obertura de rasa en vorera i calçada de 13*0,4
m. per connexió d'1 ramal per subministrament a nous abonats", essent l'emplaçament
de l'obra c/ Mont Caro, 6, amb un pressupost de 845,86 € (exp. 5/16-S), salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers , i import total de 48,42 €.
3.2. Concessió llicència urbanística de serveis núm. 7/16-S
Donar-se per assabentada de les obres consistents en "Obertura de 2 m.l. de rasa en via
pública per realitzar escomesa d'aigua", essent l'emplaçament de l'obra C/ Olivera, 16,
amb un pressupost de 600,00 € (exp. 7/16-S), per import total de 83,61€.
3.3. Contestació sol·licitud formulada per un ciutadà
Atenent als suggeriments proposats pel sol·licitant, i vist l'informe de la policia local,
comunicar que:
•
•

L'espai públic del carrer és per a ús de tots els veïns de la població i usuaris en
general, i no es pot restringir l'accés només a veïns del carrer, i menys fer murs o
tanques amb aquesta finalitat.
No es pot eliminar la sínia, en tant que ens consta que hi ha diversos propietaris
de la zona que tenen drets d'aigua sobre la mateixa. Tanmateix, per evitar el mal
ús que es pugui fer d'un bé comú per part de algunes persones, no es considera
procedent l'eliminació d'un element emblemàtic de la població com és la sínia en
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•

qüestió.
No es creu convenient instal·lar càmeres de vigilància en zones privades. Hi ha
altres llocs de la població, amb altres problemàtiques, que es consideren més
prioritaris.

4. Llicències urbanístiques
4.1. Concessió llicència urbanística expt. 15/2016
Donar-se per assabentada de les obres que pretén realitzar consistents en reparar
desconxats de façana, essent el domicili de l'obra c. Lepanto, 8, amb un pressupost de
400,00 € (Exp. 15/2016), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers, i per un
import total de 22,15 €.
4.2. Concessió llicència urbanística expt. 16/2016
Donar-se per assabentada de les obres consistents en tancar balconada segons
pressupost, essent el domicili de l'obra Espigol, 81 Urb. Pilans, amb un pressupost de
1.535,00 € (Exp. 16/2016), i per import total de 76,13 € .
4.3. Retornar taxa per pagament duplicat
Retornar l'import de 45,00€, atès que va pagar per duplicat la taxa de llicència de
primera ocupació de l'immoble situat a la Urbanització Pilans, carrer Heura parcel.la 154.
4.4. Concedir devolució fiança
Concedir la devolució de la fiança dipositada, per import de 150,00 € en concepte de
gestió de runes de la llicència urbanística núm. 130/2015.
5. Béns
5.1. Denegar la reserva espai c. Regadiu Pellé, 13
Denegar, la possibilitat de posar una nova plaça d'estacionament per a minusvàlids,
havent comprovat les necessitats reals i atenent que és una zona on l'estacionament no
és especialment complicat, pel tipus de carrers que hi han propers al seu domicili.
5.2. Renovar autorització ocupar la via pública c. Nules, 10 baixos, a l’establiment
“Bar Nogan's
Renovar la llicència concedida a la mercantil Torresal, C.B. 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 2016, amb les mateixes condicions inicials.
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5.3. Ocupació de la via pública amb bastida c. Unió, 26
Autoritzar, l'ocupació de la via pública amb bastida per rehabilitació de façana al carrer
Unió 26, salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers, complint els següents
requisits:
•
•
•

•
•

Es protegirà la bastida per tal que sigui inaccessible des de la via pública i
s'evitarà la caiguda de materials a la via pública.
S'haurà d'habilitar un pas protegit per als vianants o bé desviar-los per l'altre
costat del carrer. S'han de senyalitzar suficientment aquestes indicacions.
Quan la bastida quedi al carril de circulació haurà de senyalitzar-se
adequadament, amb senyals de perill d'obra, reducció de velocitat i estretament
de calçada. A més que quan quedi instal·lada per la nit, s'haurà de senyalitzar
amb punts lluminosos.
Els elements que quedin a la via pública han de quedar senyalitzats de manera
que siguin visibles als vianants i vehicles, posant punts de llum a la nit.
En el cas que es dificulti el trànsit vehicular o que es pogués generar situació de
risc als vehicles i vianants o inseguretat de la bastida, es procedirà a tallar la
circulació als vehicles.

5.4. Cessió us sala xerrades Casal de Joves
Autoritzar a la comunitat de propietaris de Pou Felip, la utilització de la sala de les
xerrades del Casal de Joves amb motiu de la celebració de la junta ordinària de la
comunitat el proper dijous 17 de març, a partir de les 20 hores.
5.5. Cessió ús sala biblioteca
Autoritzar al Trail Roquetes, la utilització de la sala polivalent de la Biblioteca de
Roquetes Mercè Lleixà el proper dia 9 d'abril de les 16 a les 20 hores, amb motiu de la
realització d'una reunió de voluntaris per la Ultra Estels del Sud 2016.
5.6. Concessió expedició títols nínxols
Concedir, l'expedició dels duplicats dels títols del nínxol 9 de la sèrie 7a i, del nínxol 80
de la sèrie 13a.
5.7. Autorització tall de trànsit
Concedir a Mossèn Domingo Escuder, rector de la parròquia Sant Antoni de Pàdua, tallar
el trànsit per part de la Policia Local els dies:
•

20 de març, Diumenge de Rams, amb motiu de la concentració de fidels i
posterior processó dels rams, el carrer la Gaia. Els actes començaran a les 11:30
hores i finalitzaran a les 12:00 hores.
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•

25 de març, Divendres Sant, amb motiu del Viacrucis, el carrer la Gaia. L'acte
començarà a les 11:00 hores i tindrà una durada aproximada d'una hora.

Prohibir l'estacionament al carrer la Gaia (costat dret), el 25 de març, entre les 11:00
hores i les 12:00 hores del migdia.
Així com la col·laboració de la Policia Local, cobrint alternativament els punts més
conflictius durant el recorregut.
5.8. Cessió espai al GEPEC
Concedir, a l'entitat GEPEC a Roquetes, autorització per posar un stand al carrer Major,
davant el mercat municipal el dia 23 d'abril de 2016 de les 9 a les 19 hores, per tal de
vendre roses i llibres, amb motiu de la festa de Sant Jordi.
6. Cultura, ensenyament i joventut
Es dóna compte de l'escrit de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes Escola Raval de
Cristo, en el que comunica que davant les peticions de diverses famílies que a partir del
curs 2016-2017 es pogués posar en marxa un servei d'acollida matinal (dies lectius de 8 a
9 hores del matí), i després d'obtenir el permís del director de l'Escola de la Raval de
Cristo, adjunten, d'acord a l'article 54 del Decret 102/2010, d'autonomia de centres
educatius, sol·licitant l'ús social de l'Escola Raval de Cristo per a posar en funcionament
el servei d'acollida matinal per als alumnes del Centre que ho necessiten.
7. Responsabilitat Patrimonial
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonia contra l'Ajuntament de
Roquetes.
8. Contractació
8.1. Aprovar pressupost presentat per Llatje Electroconfort S.L.
Aprovar el pressupost per import de 1.412,07 € (21% IVA inclòs), per a la realització dels
treballs de reparació del sistema de climatització de la Casa Consistorial.
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