RESUM ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 06/02/2018
1. Hisenda
1.1. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 13,05 €, a
favor del Servei Català de Trànsit, en concepte de taxa per realitzar el tall de carrers de
Roquetes el proper dia 10 de febrer de 2018 (Expedient 94/01885449-6).
1.2. Retornar mitjançant transferència bancària, l'import de 61,28€ en concepte de
pagament d'ingressos indeguts de la taxa de connexió al clavegueram de l'habitatge del
carrer de la Cinta, 53, 1r, atès que la quota tributària corresponent a la concessió de la
llicència o autorització de presa a la xarxa de clavegueres s’exigirà una sola vegada per
habitatge, i que ja va estar satisfeta per aquesta.
1.3. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 38,40 euros, en
concepte de despeses originades pel desplaçament al curs de formació sobre Gestió
Pressupostària.
1.4. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 30,20 euros, en
concepte de despeses originades pel desplaçament a Tarragona els dies 20 de
novembre i 5 de desembre per recollir un vehicle de substitució de la policia local.
1.5. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 1.094,67 €,,
caporal 9481, en concepte de despeses originades pel desplaçament per assistir al curs
de caporal a l'ISPC.
1.6. Aprovar la relació número 01/2018, de liquidacions de l'Impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), que ascendeix a l'import total de
10.240,44€, amb un total de 30 liquidacions (des de la número 01/2018 fins la número
30/2018).
1.7. Revocar l’acord de la Junta de Govern Local de data 14 de novembre de 2017 pel
que fa referència a l'aprovació de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local per part de diverses empreses explotadores, de
l'empresa EDP comercializadora SAU, corresponent al 3r trimestre del 2017 en quan al
negoci de GAS.
Segon.- Aprovar les liquidacions de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local que han de satisfer les empreses
i pels imports relacionats tot seguit:
Empresa
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Corporación alimentària
Guissona SA

Exercici 2017

113.47

Electricitat

Iberdrola clientes SAU

Novembre 2017

184.56

Electricitat

Iberdrola comercialización de Novembre 2017
último recurso SAU

2.48

Electricitat

Iberdrola clientes SAU

1,437.71

Electricitat

2.87

Electricitat

Desembre 2017

Iberdrola comercialización de Desembre 2017
último recurso SAU
Orange espagne SAU

4t
2017

Trimestre 523.59

Comunicació

Viesgo energia SL

4t
2017

Trimestre 36.00

Electricitat

EDP comercializadora SAU

4t
2017

Trimestre 1.96

Gas

EDP comercializadora SAU

3r
2017

Trimestre 0.33

Gas

Endesa distribución elèctrica SL

4t
2017

Trimestre 9,048.18

Electricitat

Endesa energia XXI SLU

4t
2017

Trimestre 1,388.62

Electricitat

Endesa energia XXI SLU

4t
2017

Trimestre 0.36

Gas

Endesa energia SAU

4t
2017

Trimestre 3,803.36

Electricitat

Endesa energia SAU

4t
2017

Trimestre 75.31

Gas

1.8. Revocar l’acord de la Junta de Govern Local de data 28 de desembre de 2017, pel
que fa referència a l'aprovació de la liquidació corresponent a l'any 2017 del preu públic
per ocupació de les dependències del Centre Cívic per entitats municipals, de l'entitat
AHIDA, atès que el local del Centre Cívic que l'Ajuntament de Roquetes els havia cedit,
el van deixar d'ocupar i van entregar les claus a l'ajuntament, a finals del 2016.
1.9. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
26.658,11 €, corresponents a factures incloses en l'esmentada relació.
1.10. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
5.192,46 €, corresponents a factures incloses en l'esmentada relació.
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1.11. Ratificar el Decret d'alcaldia núm. 794/2017, de data 29 de desembre de 2017,
mitjançant el qual es va autoritzar i disposar i reconèixer l’obligació per import de
17.718,82 €.
2. Obres públiques i serveis
2.1. Retornar a la Comunitat de Propietaris Edifici Frasa, mitjançant transferència
bancària, la garantia de 150,00 € dipositada en concepte de la correcta gestió dels
residus de la construcció, generats en la llicència d'obres núm. 23/17-S.
2.2. Retornar la garantia de 200,00 € dipositada en concepte de la correcta reposició de
serveis públics afectats per la llicència d'obres 6/17-S, mitjançant ingrés al compte
bancari indicat a la sol·licitud.
2.3. Concedir llicència urbanística per a les obres que pretén realitzar GAS NATURAL
CATALUNYA SDG, S.A., consistents en "Obertura de cata en vorera de 1*0,4 m. per
reparació de toma de terra TP", essent l'emplaçament de l'obra C/ Canal, 1, amb un
pressupost de 302,00 € (exp. 22/17-S), salvant el dret de propietat i sense perjudici a
tercers.
3. Llicències urbanístiques
3.1. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar en canviar banyera per
plat de dutxa, canvi de marbre del taulell de cuina i enderroc d'envà per ampliar la sala
d'estar, essent el domicili de l'obra c.Ulldecona, 12 1r 2n, amb un pressupost de 480 €
(Exp. G-160/2018), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
3.2. Atorgar llicència de parcel·lació urbanística sobre la finca situada al polígon 36
parcel.la 37, partida Pandorga amb referència cadastral 43135A036000370001QF, la
qual té les característiques següents: Sòl urbà en disseminat. UAD 2.2. Clau 5c, la seva
superfície és de 16.030 m2 m².
4. Béns
4.1. Autoritzar la utilització del saló de plens de l'Ajuntament de Roquetes per celebrar
una cerimònia matrimonial el 29/09/2018, a les 12:30 hores.
4.2. Autoritzar al GEPEC-EdC a utilitzar la sala polivalent de la Biblioteca de Roquetes
Mercè Lleixà per realitzar una xerrada sobre el foment de pol·linitzadors a la província
de Tarragona, el proper dilluns dia 12/02/2018 a les 18h.
4.3. Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes de gener
de 2018, i que ascendeix a l'import total de 90,00€.
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4.4. Autoritzar repintar l'àrea d'afecció del seu gual de 4 ml, ubicat al c. València, gual
núm. 212, iniciant-la des de l'extrem més llunyà al pas de vianants de la seva porta, en
direcció a aquest.
4.5. Concedir passar el gual núm. 194 del carrer Mossèn Samuel, 7 a mitja jornada de 8 a
20 hores, amb efectes a partir del segon semestre del 2018, salvant el dret de propietat
i sens perjudici a tercers, previ pagament de la taxa corresponent.
4.6. Concedir a de l'empresa e-Ports Ample de Banda i Internet, SL el canvi de nom de la
llicència de gual número 537, ubicada al C. Escorial 4-6 bx.
4.7. Autoritzar a KEBO EVENTS SCP per tal de realitzar la 4rta. edició de l'Ultra Estels
del Sud, prova que transcorre íntegrament pel Massís del Ports, amb sortida i arribada a
la població d'Arnes i i eu transcorre pels termes municipals de : Arnes, Beseit, La Sénia ,
Alfara de Carles, Tortosa, Roquetes, Paüls, i Horta de Sant Joan, els dies12 i 13 de maig
de 2018, sempre que es disposi del permisos necessaris, salvant el dret de propietat i
sense perjudici a tercers.
5. Responsabilitat patrimonial
5.1. Requerir, fer efectiu el pagament per import de 346,80 €, en concepte de la

factura número 17-01854, presentada per ETRABONAL, pels danys provocats per
maquinaria d’Excavacions J.J. Rupérez, per obres comunitat de veïns del c.
Calderon de la Barca, 4, el dia 20 de novembre de 2017.
6. Qualitat de Vida
6.1. Concedir targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
6.2. Es dóna compte de la instància presentada per l’Associació Familiars Alzheimer
Terres de l’Ebre, en la que comuniquen que donen servei de tallers d’estimulació
cognitiva a l’antic ajuntament a la sala de pintures, els dilluns, dijous i divendres d’11 a
12:30 hores; i ara canviaran de dia de dijous a dimecres a la mateixa hora, per tant,
quedaria: dilluns, dimecres i divendres.
7. Contractació
7.1. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Viriato Seguridad SL, per
import de 160,63 euros (21% IVA inclòs), per la prestació del servei d'un vigilant de
seguretat per a la festa de Carnestoltes 2018, que es realitzarà al pavelló poliesportiu
municipal entre els dies 10 i 11 de febrer.
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7.2. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil JSS Serveis SCP, per import de
359,37 euros (21% IVA inclòs), per la prestació del servei de control d'accés, amb tres
controladors, per a la Festa del Carnestoltes 2018, que es realitzarà al pavelló
poliesportiu municipal entre els dies 10 i 11 de febrer.
Roquetes, 6 de febrer de 2018
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