EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 28/2016, DE 12 DE JULIOL
1. Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors, número 26/2016, de data 28 de
juny de 2016, i número 27/2016, de data 30 de juny de 2016
2. Hisenda
2.1. Despeses servei de bus
Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 105 €, en concepte
de despeses d'un bus per al desplaçament a la manifestació de Barcelona convocada per
la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
2.2. Despeses desplaçament i dietes
Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 68,40 €, en
concepte de despeses de dietes i desplaçament a Barcelona per assistir a una reunió
entre el Patronat de l'Observatori de l'Ebre i el Conseller de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya el passat 6 de juliol de 2016.
2.3. Despeses protocol
Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 22,64 €, en
concepte de despeses de protocol amb motiu de la visita del Conseller de Justícia de la
Generalitat de Catalunya per la seva participació a l'ofrena de Festes Majors.
2.4. Justificació pagament
Aprovar el compte justificatiu, per import de 451,09€, per atendre el pagament de les
despeses de la compra de material divers per a realitzar diferents activitats del Centre
obert Xirinxina.
2.5. Despeses gegants de Roquetes
Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 960 €, en concepte
de sortides dels Gegants de Roquetes a Festes Majors 2016, detallades en els
antecedents.
2.6. Alta aplicació web IGAE-BDNS
Sol·licitar l'alta de l'Ajuntament de Roquetes a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
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2.7. Aportació ordinària a la Mancomunitat Tortosa-Roquetes
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Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import de 13.000€, en
concepte d'aportació ordinària corresponent a l'anualitat 2016 a favor de l’òrgan supra
municipal Mancomunitat Tortosa-Roquetes.
2.8. Anul·lar rebut taxa escombraries i clavegueram any 2015, c. Lluís Companys, A 2
2
Anul·lar els rebuts que es relacionen a continuació, per no correspondre, i emetre uns
altres rebuts, pels mateixos conceptes i imports a nom del titular correcte.
2.9. Anul·lar rebut taxa gual any 2016, per errada
Anul·lar el rebut relatiu a la Taxa de gual, any 2016, de l'adreça tributària de l'av. Vall de
Safan, 9 PB, clau de cobrament 43-135-733-2016-01-0000625, per un import de 117,65 €.
2.10. Anul·lar rebut taxa clavegueram any 2016, c. Sant Ramon, 36
Anul·lar el rebut de la Taxa de clavegueram, any 2016, de l'adreça tributària del carrer
Sant Ramon número 36, clau de cobrament 43-135-550-2016-01-0002332, per no
correspondre.
2.11. Anul·lar rebuts taxa escombraries anys 2013 i 2014, c. Om, 16
Anul·lar els rebuts de la Taxa d'Escombraries i emetre uns altres rebuts pel mateix
concepte i import a nom del titular correcte.
2.12. Baixa padró taxa escombraries c. Sant Gregori, 21
Concedir l'exempció de pagament de la Taxa d'escombraries, de l'immoble del carrer
Sant Gregori número 21, atès que no reuneix les condicions mínimes d'habitabilitat.
2.13. Anul·lar rebut taxa gual any 2016 c. Pelai, 13
Anul·lar el rebut de la Taxa de gual, any 2016, corresponent a la llicència número 559, de
3 ml permanent, ubicada al carrer Pelai, 13 de Roquetes.
2.14. Anul·lar rebut taxa clavegueram any 2016, i nova liquidació
Anul·lar el rebut de la Taxa de clavegueram, any 2016, de l'adreça tributària del c. Tirso
de Molina, 2, A, 1, 3, i emetre un altre rebut, pel mateix concepte i import a nom del
subjecte passiu correcte.
2.15. Anul·lar rebut taxa gual any 2016, c. Lluís Companys, 9
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Anul·lar el rebut de la Taxa de gual, any 2016, de l'adreça tributària c. Lluís Companys, 9,
L03.
2.16. Anul·lar taxa conservació drets funeraris nínxol núm. 250 sèrie 13ª i nova
liquidació
Anul·lar el rebut de la Taxa de conservació del nínxol número 250, de la sèrie 13, i
emetre un altre rebut, pel mateix concepte i import, a nom del titular correcte.
2.17. Anul·lar rebuts taxa escombraries anys 2011, 2012, i 2013, c. Canal, 5
Denegar a l'anul·lació dels rebuts de la Taxa d'escombraries, anys 2011, 2012 i 2013,
relatius al carrer Canal número 5 de Roquetes en els procediments executius oberts per
BASE-Gestió d'ingressos en relació a aquests rebuts, atès que els anys 2011, 2012 i 2013,
la llicència d'activitat per exposició i venda d'equips d'il·luminació i so, que es
desenvolupava al carrer Canal, 5 de Roquetes, constava en vigor.
2.18. Baixa per duplicitat rebut taxa escombraries any 2015
Donar de baixa el rebut de la Taxa d'escombraries, any 2015, per l'adreça tributària
colònia Parellades, 13, (A).
2.19. Recurs acord Junta de Govern Local, per exempció taxa escombraries any 2015
i ss. a la Vallcervera A 18
Denegar, l'exempció de la Taxa d'escombraries, amb efectes retroactius, a l'any 2015,
atès el que estableix l'article 8è. de l'ordenança fiscal reguladora de la Taxa per recollida
d'escombraries, transport i tractament de residus urbans, que quan es conegui, d'ofici o
per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que consten al padró,
s'hi efectuaran les modificacions corresponents que tindran efecte a partir del període
de cobrament següent al de la data en què s'hagin realitzat dites modificacions.
2.20. Aprovar relació núm. 11/2016
Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de 54.593,95 €,
corresponents a factures incloses en la relació núm. 11/2016, i reconèixer les
obligacions per import de 24.443,14 €, i ordenar el pagament.
2.21. Despeses desplaçament i dietes
Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 131,03 €, en
concepte de despeses de dietes i desplaçament a Barcelona per assistir a una reunió
amb el Secretari d'Hisenda del Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 21 de
juliol de 2016.
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2.22. Justificació pagament revetlla de Sant Joan
Aprovar el compte justificatiu, per import de 200€, per atendre les despeses de la
revetlla de Sant Joan a l'Hort de Cruells.
2.23. Recurs de reposició presentat per Becsa, S.A.U., en el qual sol·licita
l'abonament de les quantitats corresponents als interessos moratoris(107.638,72 €
més els interessos legals a l'empara de l'article 1.119 del Codi Civil) de la quantitat
abonada mitjançant el mecanisme de pagament a proveïdors, corresponents als
retards en el pagament de les certificacions i/o factures de les obres corresponents
a la construcció del pavelló poliesportiu municipal, i que es relacionaven a l'annex
de la sol·licitud.
Desestimar el recurs de reposició presentat per Becsa, S.A.U. i, conseqüentment, no
acordar l'abonament dels interessos sol·licitats per l'esmentada empresa.
2.24. Recurs de reposició presentat per Durantia Infraestructuras, S.A.U.(abans Luis
Batalla, S.A.U.) en el qual sol·licita l'abonament de les quantitats corresponents als
interessos moratoris (17.645,33 euros més els interessos legals a l'empara de
l'article 1.119 del Codi Civil) de la quantitat abonada mitjançant el mecanisme de
pagament a proveïdors, corresponents als retards en el pagament de les
certificacions i/o factures de les obres corresponents a la Urbanització antiga
IMSSA-TAMSA, i que es relacionaven a l'annex de la sol·licitud.
Desestimar el recurs de reposició presentat per Durantia Infraestructuras S.A.U. i,
conseqüentment, no acordar l'abonament dels interessos sol·licitats per l'esmentada
empresa.
3. Serveis i Obres Públiques
3.1. Connexió xarxa sanejament edifici c. Major 77- c. Lliri, 2
Autoritzar a realitzar la connexió de la xarxa de sanejament de l'edifici del carrer
Major,77-Lliri, 2, a la xarxa general de la població, en el punt proposat del carrer Lliri.
3.2. Modificació redactat llicència d'obres núm. 24/15-S
Aprovar l'emissió de la llicència d'obres núm. 24/15-S, sense que consti en el seu
redactat cap condicionant de la potència a contractar.
4.Llicències d'activitat
4.1. Comunicació activitat
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Inscriure en el Registre municipal d’Activitats l'activitat de suport atenció domiciliària,
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acompanyament, activitats de lleure, suport i vetlla, tallers, al carrer Sant Joan, 8 baixos
d’aquest municipi.
5. Llicències urbanístiques
5.1. Devolució fiança expt. 12/2016
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 12/2016
5.2. Devolució fiances expt. 22/2015
Concedir la devolució de les fiances dipositades per import de 150,00 € en concepte de
gestió de runes i 360,00€ per garantir la reposició del serveis urbans afectats, d'acord
amb la condició de la llicència urbanística núm. 22/2015.
5.3. Devolució fiança expt. 87/2015
Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 € en concepte de
gestió de runes, d'acord amb la condició de la llicència urbanística núm. 87/2015.
5.4. Concessió llicència urbanística expt. 47/2016
Donar-se- per assabentada de les obres consistents en reforma interior de planta
sotacoberta o terrassa, essent el domicili de l'obra c. Villoria, 18, amb un pressupost de
14.578,84 € (Exp. 47/2016).
5.5. Concessió llicència urbanística expt. 58/2016
Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en habitatge
unifamiliar aïllat , essent el domicili de l'obra carrer del Boix, 6 Urb. Pilans, amb un
pressupost de 110.891,31 € (Exp. 58/2016).
5.6. Concessió llicència urbanística expt. 59/2016
Donar-se per assabentada de les obres consistents en canviar porta entrada al local i
col.locar tendal, essent el domicili de l'obra Av. Port de Caro, 3, amb un pressupost de
600,00 € (Exp. 59/2016).
5.7. Concessió llicència urbanística expt. 56/2016
Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en elevació planta pis i
reforma interior d'habitatge, essent el domicili de l'obra c. Felip Pedrell, 9, amb un
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pressupost de 110.425,19 € (Exp. 56/2016).
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6. Béns
6.1. Sol·licitud per utilitzar la sala d'audiovisuals de l'edifici de l'antic ajuntament el
proper 29 de juliol
Denegar utilitzar la sala d'audiovisuals de l'edifici de l'antic ajuntament el proper 29 de
juliol, atès que els edificis municipals no es cedeixen a particulars.
6.2. Transmissió drets funeraris nínxol núm. 46 sèrie 3ª
Concedir, el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 46 de la sèrie 3a del
cementiri municipal a favor seu.
6.3. Transmissió drets funeraris nínxol núm. 117 sèrie 4ª
Concedir, el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 117 de la sèrie 4a del
cementiri municipal al seu favor.
6.4. Sol·licitud de material de l'Associació de Veïns del Port -Mont Caro
Autoritzar la cessió de 150 cadires i 3 taules, a l'Associació de Veïns del Port – Mont
Caro.
6.5. Sol·licitud d'aparcaments per un sopar festes de la Raval de Cristo
Autoritzar ocupar dos places d'estacionament al carrer d'Ansedó, des del dia 2 fins l'11
d'agost de 2016, durant les festes de la Raval de Cristo, amb motiu de realitzar sopars al
carrer, salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
6.6. Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública, mes de juny
Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes de juny de 2016,
i que ascendeix a l'import total de 283,50 €.
6.7. Sol·licitud per ocupar via pública amb taules i cadires, "Chaudhary Doner
Kebab"
Concedir utorització per situar 3 taules amb 2 cadires, a la vorera davant de
l'establiment "Chaudhary Doner Kebab", deixant la porta d'accés lliure. L’autorització es
concedeix per a l'anualitat 2016, salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
6.8. Sol·licitud de transmissió de llicència "Chaudhary Doner Kebab"
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Autoritzar la transmissió de la llicència de les taules i cadires de l'activitat de bar de l'Av.
Port de Caro, 5, no constant cap modificació al respecte.
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6.9. Sol·licitud renovar l'ocupació de la via pública "La Tasqueta"
Renovar l'autorització concedida a la senyora Rosa Ma. Alcaide Guzmán per situar 5
taules i cadires davant de l’establiment “Bar La Tasqueta”, a la calçada del carrer
Escorial, 4. L'autorització es renova per tot l’any 2016, amb les mateixes condicions
inicials, salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
6.10. Sol·licitud d'ocupar la via pública al c. Lope de Vega
Autoritzar, l'ocupació de la via pública amb bastida i plataforma elevadora puntualment,
per rehabilitació i reforma d'edifici unifamiliar al carrer Lope de Vega, salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers.
6.11. Sol·licitud de material Obre't'Ebre
Autoritzar la cessió d'una taula a la senyora Gisela Bosch, en representació
d'Obre't'Ebre.
6.12. Sol·licitud d'aparcaments per un sopar festes de la Raval de Cristo
Autoritzar ocupar dos places d'estacionament al carrer Cervantes 7 B, des del dia 2 fins
l'11 d'agost de 2016, durant les festes de la Raval de Cristo, amb motiu de realitzar
sopars al carrer i reunió al local, salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
7.Qualitat de Vida
7.1. Sol·licitud targeta aparcament persones amb discapacitat
Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
8. Contractació
8.1. Aprovar pressupost contractació servei de personalització del municipi
Aprovar el pressupost per import de 2.500 € i 525 € d'IVA, per a la contractació del
servei de personalització del municipi de Roquetes en un joc de taula "Descobreix... les
Terres de l'Ebre", amb una cara del taulell dedicada a la ciutat i l'altra a les Terres de
l'Ebre.
8.2. Aprovar pressupost pels treballs de revisió de parallamps
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Aprovar el pressupost per import de 254,10 € (21% IVA inclòs), per a la realització dels
treballs consistents en la revisió dels parallamps instal·lats a l'escola mestre Marcel·lí
Domingo, a l'edifici de "La Ibèrica", i al pavelló poliesportiu municipal.
7/8

8.3. Aprovar pressupost pels treballs d'inspecció instal·lació baixa tensió a l'escola
M. Marcel·lí Domingo
Aprovar el pressupost per import de 411,07 € (21% IVA i taxa inclosos), per treballs de
realitzar inspecció a la instal·lació de baixa tensió de l'escola Mestre Marcel·lí Domingo i
l'emissió del corresponent certificat.
9. Subvencions
9.1. Acceptar subvenció del Departament de Justícia
Acceptar la subvenció concedida per Resolució JUS/1149/2016, de 29 d'abril, per la qual
es distribueix el crèdit previst pels ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha
jutjat de pau per a l'any 2016, per atendre la dotació de mitjans al seu servei, essent
l'import concedit de 4.650,00 euros.
10. Convenis
10.1. Aprovar annex al conveni marc per a la prestació del Servei Social d'Atenció
Primària, amb el Consell Comarcal del Baix Ebre, per a l'any 2016
Aprovar l'annex al conveni marc per a la prestació del servei social d'atenció primària a la
Comarca del Baix Ebre, per a l'any 2016, i autoritzar i disposar la despesa i reconèixer
l'obligació per import de 31.463,52 € a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre, en
concepte de prestació del servei social d'atenció primària a la comarca del Baix Ebre any
2016, i ordenar el pagament.
8/8

8/8

