EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 25/2016, DE 21 DE JUNY
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior de data 14 de juny de 2016
2. Correspondència
2.1. Donar compte de l'escrit de l'escrit del Consell Comarcal del Baix Ebre,en el que
comunica que d'acord amb l'informe de la Comissió Informativa de Servei a les Persones
ha atorgat l'accés al servei a les sol·licituds del servei d'ajuda a domicili.
3. Hisenda
3.1. Aprovar relació liquidacions IIVTNU núm. 9/2016 per import total de 4.232,79 €
Aprovar la relació número 09/2016, de liquidacions de l'Impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), que ascendeix a l'import total de
4.232,79€, amb un total de 5 liquidacions (des de la número 86/2016 fins la número
90/2016).
4. Llicències urbanístiques
4.1. Sol·licitud desestiment , llicència urbanística núm. 97/2015 i devolució fiances
Acceptar el desistiment per construcció d'habitatge unifamiliar aïllat a la Urb. Pilans,
carrer Grèvol, parcel·la 178, emparat en la llicència urbanística expedient 97/2015.
Retornar l'import de l'ICIO ingressat en règim d'autoliquidació (6.767,80€ + 664,66€).
Retornar les fiances dipositades. 4.500€ (en aval) per garantir la reposició dels serveis
urbans i 224,64 € (efectiu) per garantir la correcta gestió de runes pel fet de no haver
realitzat les obres sol·licitades en l'expedient de llicència urbanística 97/2015.
Arxivar l'expedient de llicència urbanística 97/2015.
4.2. Sol·licitud d'obres d'ampliació del Parc Natural dels Ports
Donar-se per assabentada de les obres que pretén realitzar El Parc Natural del Ports que
sol· licita ampliació de la llicencia urbanística 78/2015 consistent en obres d'enderroc
d'envans que feia falta de la Casa Forestal Cova Avellanes dins del Parc Natural amb un
pressupost de 1.199,30€, salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
4.3. Sol·licitud de construcció bassa purins
Donar-se assabentada de les obres consistents en construcció de una bassa de purins de
1/5

2.928 m3 i el tancament perimetral de les dos basses d'emmagatzematges de purins,
realitzades, essent el domicili de l'obra Polígon 47 parcel.les 34-36-88-102, amb un
pressupost de 27.205,58€ (Exp. 59/2015), salvant el dret de propietat i sense perjudici a
tercers.
4.4. Sol·licitud de devolució de fiança
Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00€ en concepte de
gestió de runes, d'acord amb la llicència urbanística número 127/2015.
5. Béns
5.1. Sol·licitud de la Lira Roquetense, de material pel ball de la pinyata
Autoritzar A la Societat Cultural Lira Roquetense, la cessió del següent material:
escenari de 6x4 m, 20 taules i 2 tanques.
5.2. Sol·licitud del Club de Futbol Sala Roquetes, a utilitzar el pavelló poliesportiu,
els dies 1 i 2 de juliol
Autoritzar al Club de Futbol Sala Roquetes, a utilitzar el pavelló poliesportiu els dies 1 i
2 de juliol per realitzar el XXXIIè Torneig de Futbol Sala 24h amb motiu de les Festes
Majors.
5.3. Sol·licitud del CV Roquetes a utilitzar el pavelló poliesportiu, el dia 8 de juliol
Autoritzar al CV Roquetes a utilitzar el pavelló poliesportiu per realitzar un torneig de
handbol el dia 8 de juliol, dins de la programació de Festes Majors.
5.4. Sol·licitud de donar de baixa el gual permanent número 615, ubicat al C. Sant
Joan 24
Concedir, donar de baixa el gual permanent número 615, ubicat al C. Sant Joan 24, a
partir del segon semestre de l'any 2016.
5.5. Sol·licitud de canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 64 de la sèrie
7a
Concedir, el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 64 de la sèrie 7a del
cementiri municipal .
5.6. Sol·licitud de la Comunitat de propietaris del pou Terrapico, poder utilitzar una
sala del Casal Hort de Cruells per fer una reunió
Autoritzar a la Comunitat de propietaris del pou Terrapico, a poder utilitzar una sala del
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Casal Hort de Cruells per fer una reunió el dia 14 de juliol a les 20 hores.
5.7. Sol·licitud del Bar Monroy, de renovar l'autorització de taules i cadires 2016
Renovar la llicència concedida al Bar Monroy, autorització per situar 6 taules i cadires
davant de l’establiment “Bar Monroy”, a la calçada del C. Anselm Clavé, 13.
L'autorització es renova per tot l’any 2016, amb les mateixes condicions inicials, salvant
el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
5.8. Sol·licitud del Bar Triangle, de la transmissió de la llicència de les taules i
cadires de l'activitat de bar de l'av. Ports de Caro 37
Autoritzar al Bar Triangle, la transmissió de la llicència de les taules i cadires de
l'activitat de bar de l'av. Ports de Caro 37, no constant cap modificació al respecte.
5.9. Sol·licitud del Bar el Barrilet per ocupar la via pública amb un total de 20 taules
i les cadires
Concedir permís per ocupar la via pública amb un total de 20 taules i les cadires
corresponent com es va autoritzar l'any 2015, afegirà 4 taules més el dia de l'ofrena,
cosso iris, etc i correfoc, salvant el dret de propietat i sens perjudici a tercers.
5.10. Sol·licitud del Centre d'Ambulàncies Baix Ebre, per problemes amb el gual que
té concedit
Prohibir l'estacionament, a la façana lateral de l'edifici on està el gual, aconseguint així
"garantir l'ús correcte i la funcionalitat" del gual permanent de 5 ml, i donar seguretat a
la zona, en impedir que s'ocupi espai per accedir a l'explanada.
5.11. Sol·licitud del Bar Restaurant Lo Cau de la Reina, d'ampliar la terrassa amb
taules i cadires
Autoritzar al Bar Restaurant Lo Cau de la Reina, d'ampliar la terrassa amb taules i
cadires, així com tallar la plaça Sant Antoni per la part del carrer la Parra, des de les
20:00 hores fins les 2:00 hores, amb motiu de celebrar sopars els dies de festes majors,
de l'1 al 10 de juliol de 2016.
5.12. Sol·licitud del Bar Triangle, d'ocupar la via pública amb taules i cadires
Concedir al Bar Triangle, permís per ocupar la via pública amb un total de 25 taules més i
les corresponents cadires durant les festes majors, salvant el dret de propietat i sens
perjudici a tercers.
5.13. Sol·licitud del Bar Monroy, ocupar la via pública amb sis taules més i les
corresponents cadires i dos ombrel·les durant el període de Festes Majors
Autoritzar al Bar Monroy, ocupar la via pública amb sis taules més i les corresponents
cadires i dos ombrel·les durant el període de Festes Majors, salvant el dret de propietat i
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sense perjudici a tercers.
5.14. Sol·licitud del bar cafeteria La Trobada, d'ampliar l'ocupació de la via pública
amb 10 taules més i les seves respectives cadires els dies de Festes Majors
Autoritzar al bar cafeteria La Trobada, ampliar l'ocupació de la via pública amb 10 taules
més i les seves respectives cadires els dies de la Festa Major, salvant el dret de propietat
i sense perjudici a tercers.
5.15. Sol·licitud del bar cafeteria Ca La Manya, ampliar l'ocupació de la via pública
amb 10 taules més els dies de Festes Majors
Autoritzar al bar cafeteria Ca La Manya, ampliar l'ocupació de la via pública amb 10
taules més i les corresponents cadires en el període de festes majors (del 01/07 al
10/07) muntant les taules a continuació de la terrassa que ja disposa, agafant els
estacionaments del carrer Tirso de Molina fins el carrer Alcalde Marín i cap a l'Av. Ports
de Caro, i acotant l'espai degudament.
5.16. Sol·licitud del bar ET, d'ampliar la terrassa amb taules i cadires els dies de
Festa Major
Autoritzar al bar ET, d'ampliar la terrassa amb taules i cadires els dies de Festa Major,
posant-les al carrer Hort de la Vila, així com també tancar el carrer els dies 1, 2, 8 i 9 de
juliol, de les 21:00 hores fins a les 02:00 hores, aproximadament, salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers.
5.17. Sol·licitud del bar Folk 3, situat al carrer Major 53, la reserva d'espai entre la
cantonada del carrer Pallarés i el carrer La Séquia
Concedir al bar Folk 3, situat al carrer Major 53, la reserva d'espai entre la cantonada del
carrer Pallarés i el carrer La Séquia prohibint l'estacionament en horari nocturn des de
les 22:00 hores fins les 03:00 hores, els dies de les festes majors, entre els dies 1 i 9 de
juliol de 2016, per tal de garantir la seguretat dels clients i vianants, atès que es preveu
molta afluència de gent per les festes majors, senyalitzant la zona de manera adequada.
5.18. Sol·licitud de llicència de gual permanent al carrer Olivera, 7
Concedir, llicència de gual núm. 636, permanent de 3 ml. al carrer Olivera, 7.
5.19. Sol·licitud per col·locar dos contenidors al c. Ulldecona
Autoritzar, l'ús de la via pública davant de l'immoble del carrer Ulldecona, per col·locar
dos contenidors amb motiu de la retirada de runa de l'obra a realitzar al C. Major 115
(llicència d'obres 17/2016), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
5.20. Sol·licitud d'autorització per tallar el carrer de la Séquia, el dia 3 de juliol de
2016, per fer un sopar, per Festes Majors
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Concedir autorització per tallar el carrer de la Séquia, el dia 3 de juliol de 2016, amb motiu
de celebrar un sopar dins la setmana de festes Majors.
6. Qualitat de Vida
6.1. Sol·licitud de targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat
reduïda
Concedir targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
7. Subvencions
7.1. Aprovar compte justificatiu del Patronat de Festes

Aprovar el compte justificatiu i que correspon a la totalitat de la subvenció.
7.2. Acceptar la subvenció concedida pel Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre
Acceptar la subvenció concedida pel Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en data 20
de maig de 2016, per destinar-la a l'execució d'obres d'arranjament dels camins
municipals del terme municipal de Roquetes, essent l'import concedit de 18.584,59
euros.
8. Contractació
8.1. Aprovar pressupost
Aprovar el pressupost per import de 1.474,75 € (21% IVA inclòs), per treballs de
reparació de les preses a terra de 6 punts semafòrics.
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