EXTRACTE DE L' ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 26/2014, DE 15 DE JULIOL
1.

Aprovar, esborrany acta anterior número 25/2014, de data 1 de juliol.

2.

Correspondència

2.1

El Consell Comarcal del Baix Ebre notifica que el President del Consell, amb
data 25 de juny de 2014, va dictar la resolució S031 en virtut de la qual, aprova la
renovació de l'autorització d'abocament de l'establiment PENTRILO, S.L. situat al
polígon “La Ravaleta” subsector D, parc. 1, per abocar un cabal mig de 630 m 3/any
d'aigües residuals sanitàries i neteges puntuals de les instal·lacions, a la xarxa
municipal de clavegueram.

2.2

El Consell Comarcal del Baix Ebre notifica la Resolució del President, de 17 de juny de
2014, referent al servei d'ajuda a domicili.

3.

Hisenda

3.1

Aprovar el pressupost número 727/14, per import de 137,05 €, presentat pel CENTRE
D'AMBULÀNCIES BAIX EBRE, S.L., amb motiu del servei d'ambulància per al correfoc
de les Festes Majors de la Raval de Cristo, i autoritzar i disposar la despesa.

3.2

Aprovar el pressupost, presentat José Jovaní Giné, per import de 859,10 € (IVA
inclòs), referent als treballs i material per automatitzar el funcionament de les
bombes d'aigües residuals del pou de clavegueram de la C
Llums), i autoritzar i disposar la despesa.

3.3

Aprovar el pressupost, presentat per Apple Store, per import de 1.129,00 € (IVA
inclòs), en concepte d'adquisició d'ordinador per a la Biblioteca, i autoritzar i disposar
la despesa.

3.4

Atorgar, a l'Associació de Joves de la Ravaleta, un ajut econòmic per import de 2.500
€, per l'organització dels actes amb motiu de la celebració de les Festes de la Raval
de Cristo, que tindran lloc del 30 de juliol al 4 d'agost del 2014.

3.5

Atorgar, a la Comissió de festes de la Capella del Carme - Parròquia Raval de Cristo,
un ajut econòmic per import de 720 €, per l'organització dels actes de les Festes de la
Capella del Carme, que tindran lloc el 19 i 20 de juliol.

4.

Llicències d'activitat

4.1

Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de perruqueria,
situada al carrer Major, 63, d'aquest municipi.

4.2

Concedir a l'establiment Armeria i Pesca Pecatir, SL, la baixa en el registre de
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llicències d'activitat de l'establiment d'armeria (venda d'armes i cartutxeria) i venda
d'articles de pesca i esportius situat al carrer Isabel II, 6, baixos, actualment número
16.
4.3

Homologar el Pla d'Autoprotecció de l'activitat Ball de Festes Majors de Roquetes,
ubicada al carrer pare Romanyà, número 19, de la que és titular l'entitat Patronat de
Festes de Roquetes.

4.4

Homologar el Pla d'Autoprotecció de l'activitat Castell de Focs de Festes Majors de
Roquetes, ubicada a l'avinguda Diputació, de la que és titular l'entitat Patronat de
Festes de Roquetes.

4.5

Homologar el Pla d'Autoprotecció de l'activitat Correfocs de Festes Majors de
Roquetes, ubicada al carrer Major (part) i avinguda Port de Caro (part), de la que és
titular l'Ajuntament de Roquetes.

4.6

Homologar el Pla d'Autoprotecció de l'activitat Cosso-Iris de Festes Majors de
Roquetes, ubicada al carrer Major (part) i avinguda Port de Caro, de la que és titular
l'entitat Patronat de Festes de Roquetes.

4.7

Homologar el Pla d'Autoprotecció de l'activitat Revetlla de Sant Joan de Roquetes,
ubicada a l'avinguda Port de Caro, número 28, de la que és titular l'Ajuntament de
Roquetes.

4.8

Donar-se per assabentada de la realització, per l'entitat Montepio de Conductors
Sant Cristòfol de Tortosa i Comarques, dels actes i festivitat en homenatge al seu
Patró, que tindran lloc a les seves instal·lacions esportives, ubicades a la carretera del
Reguers, el dia 19 de juliol de 2014..

5.

Llicències urbanístiques

5.1

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres d'arranjament de sala de bany al
carrer Santa Càndia, 30, amb un pressupost de 760,00 € (Exp. 77/2014), i aprovar la
liquidació provisional per import de 45,35 €.

5.2

Concedir, a la Comunitat de Propietaris Major, 31, llicència urbanística per realitzar
les obres consistents en lijar i rascar el granulite, aplicar fixador, col·locar malla a les
grietes i xapar amb diferents colors a l'immoble situat al carrer Major, 31, amb un
pressupost de 2.700,00 € (Exp. 78/2014), aprovar la liquidació provisional per import
de 96,66 €.

5.3

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres d'arranjament de wc a la Torre
d'en Gil, 9, amb un pressupost de 3.826,94 € (Exp.79/2014), aprovar la liquidació
provisional per import de 189,81 €.

5.4

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de repicar façana i substitució de
fusteria actual per alumini al carrer Pallarés, 2, amb un pressupost de 4.881,73 € (Exp.
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80/214), i aprovar la liquidació provisional per import de 199,64 €.
5.5

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de construcció de magatzem
agrícola al polígon 36, parcel·la 57, partida Pandorga, amb un pressupost de
20.477,75 € (Exp. 60/2014), i aprovar la liquidació provisional i que és com segueix:
Tècnic
Pressupost

Autoliquidació

Diferència

20.477,75 €

16.533,13 €

Impost

733,10 €

591,89 €

141,21 €

Taxa

282,59 €

228,16 €

54,43 €

Total

1.015,69 €

820,05 €

195,64 €

5.6

Concedir llicència urbanística de divisió horitzontal de l'immoble situat al carrer
Sagrat Cor, 32, i amb el pagament de la taxa per import de 260,00 €, en concepte de
llicència urbanística de divisió horitzontal.

5.7

Concedir, a Solé Miralles C.B,. la modificació de la llicència urbanística núm.
106/2007, per a l'acabament de les obres de l'edifici situat al carrer del Mig, núm. 4,
d'acord amb la documentació tècnica presentada per l'arquitecte senyor Sergi Carbó
Llobera, fins al 31 de desembre de 2014.

5.8

Denegar la llicència urbanística per realitzar per construcció d'un magatzem agrícola,
al polígon 31 parcel·la 38, partida Pandorga, amb un pressupost de 41.460,68 € (Exp.
66/2014).

5.9

Concedir llicència per agrupació de les finques situades al carrer Major, 77 i carrer
Lliri, 2 A, i amb el pagament de la taxa per import de 260,00 €.

6.

Impostos i Taxes

6.1

Anul·lar el rebut de la Taxa d'escombraries, any 2014, per un import principal de
210,48 €, atès que ha donat de baixa la llicència d'activitat de comerç al detall, en
data 30/11/2013.

7.

Instàncies

7.1

Concedir, a ZOLI, GESTIÓN Y LOCALIZACIÓN DE ATESTADOS, còpia de l'informe
emès per la Policia Local, referent a l'accident de tràfic ocorregut el dia 30/05/2014.

7.2

Concedir, a Domènech Advocats, informe emès per la Policia Local, referent al
comunicat diari d'intervencions de data 26/09/2013.

7.3

Autoritzar, al Bar Escala, l'ocupació de la via pública amb 4 taules i cadires, muntades
sobre tarima de 1,80x7,73 m. i durant tot l'any, a la calçada davant de l’establiment
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“Bar L'Escala”, al carrer Masia, 2, i aprovar la liquidació definitiva de les taxes, per un
import de 108,60 €.
7.4

Autoritzar, al Bar Sport, l'ocupació de la via pública amb 1 taula i cadires més a la
vorera davant de l’establiment “Bar Sport”, al carrer Major, 10. L'autorització és fins
el 31/12/2014, i aprovar la liquidació definitiva de taxa, per un import de 19,00 euros.

7.5

Autoritzar la ubicació d'una plaça d'estacionament per a persona minusvàlides,
propera a l'Avinguda Diputació, 22, no obstant, es podrà utilitzar per qualsevol
persona que disposi de la targeta acreditativa, i respecte a la ubicació es contemplarà
el lloc que sigui més adequat i la manera que pugui quedar més accessible per als
usuaris.

7.6

Autoritzar, a l'Associació de Joves de la Ravaleta, per ocupar l'Escola de la Raval de
Cristo, i el material sol·licitat, amb motiu de celebrar les festes populars, des del dia
30 de juliol fins al 4 d'agost de 2014.

7.7

Concedir, a la Comissió de la Capella del Carme, 2 trofeus, així com també cedir l'ús
de 6 peces d'escenari, amb motiu de les festes de la Capella del Carme, que tindrà
lloc els dies 19 i 20 de juliol de 2014.

7.8

Autoritzar, a Instal·lacions Inverclima, el tall del carrer Rebull, sempre que pregui les
mesures adequades per evitar perjudicis a tercers, amb motiu de pujar unes peces a
una vivenda, que encara no sap el dia.

8.

Subvencions

8.1

Acceptar la subvenció atorgada per l'Institut Català de les Dones pels dos projectes:



8.2

Programació anual d'activitats adreçades a les dones (Annex B2) la quantitat
de 1.886,00 euros amb un pressupost de 3.500,00 euros.
Programes formatius de diferents formats adreçats a les dones (Annex B4) la
quantitat de 1.286,00 euros amb un pressupost de 2.900,00 euros.

Es dóna compte a la Junta de Govern local de la notificació de data 25/06/2014 del
president del Consell Català de l’Esport de la resolució Subvenció actuacions urgents
equipaments esportius, per la qual es desestima la nostra sol·licitud de subvenció per
no haver assolit la puntuació suficient per ser subvencionada, d’acord amb les bases
de la convocatòria aprovada per Resolució PRE/398/2014, de 19 de febrer i
modificacions posteriors.
El Consell Català de l’Esport ha avaluat i quantificat les sol·licituds, distribuint la
dotació pressupostària prevista en aquesta convocatòria, d’acord amb els criteris que
recullen les bases 8 i 9 de la Resolució PRE/398/2014, de 19 de febrer, i obtenint
l’Ajuntament de Roquetes per l’actuació Reforma dels vestidors del camp de futbol
amb núm. d’expedient 83.237/00
24,80 punts finals, essent la darrera
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entitat/actuació subvencionada amb 39,30 punts finals.
8.3

Acceptar l'import atorgat de 3.516,00 euros per l'activitat subvencionada 21è
Tradicionàrius de les Terres de l'Ebre , en els termes previstos en el punt 11.5 de les
bases generals (DOGC 6587).

8.4

Adherir-se a la resolució de la Col·laboració Social no subvencionada corresponent al
projecte “Manteniment i conservació dels elements dels serveis públics i de les
infraestructures del municipi de Roquetes (Roquetes 2014)” per a l'adscripció de 2
persones per a la realització de les obres o serveis d'utilitat social del projecte
esmentat del dia 21/07/2014 al 21/09/2014.

8.5

Acceptar la subvenció a la Diputació de Tarragona per a ens locals –Secretaria
General, per inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis
singulars i patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2014; en aquest cas, per
l'actuació: Adequació del Centre d'Interpretació Museística de Roquetes pel Recull
històric de la tasca de rellotgers de campanars, per un import de 749,51 euros.

9.

Cementiri

9.1

Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 113 de la sèrie 7ª.

9.2

Autoritzar la cessió de drets funeraris del nínxol número 156 de la sèrie 13ª del
cementiri municipal.

9.3

Autoritzar els trasllats de les restes del nínxol número 105 de la sèrie 4ª, al nínxol
número 132 de la sèrie 3ª de cementiri municipal.

9.4

Autoritzar els trasllats de les restes del nínxol número 95 de la sèrie 4ª, al nínxol
número 105 de la sèrie 4ª del cementiri municipal.
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