EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 27/2014, DE 29 DE JULIOL
1.

Aprovar, esborrany acta anterior, número 26/2014, de data 15 de juliol.

2.

Correspondència

2.1

El President del Consell Comarcal del Baix Ebre comunica que, amb data 14 de maig
de 2014, s'ha publicat lla Resolució GRI/1002/2014, de 9 de maig, de distribució als
municipis de Catalunya de la dotació complementària al “Fons de cooperació local de
Catalunya”, any 2013, establerta per la Llei 5/2014, del 8 d'abril, de mesures relatives
al Fons de cooperació local de Catalunya del 2013 i el 2014 que inclou l'aportació per
al foment de la prestació supramunicipal de serveis corresponent a cada ajuntament
per a l'exercici 2013 i que per al nostre municipi és de 6.077,97 €.

2.2

La Delegació Territorial del Govern a les Terres de l'Ebre comunica que, tal com
disposa l'article 161 del Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, adjunten còpia de la
resolució dictada per la directora dels Serveis Territorials d'Interior a les Terres de
l'Ebre en data 11 de juliol de 2014, en relació a l'expedient sancionador contra
BAIGA COMUNICATION, S.L. titular del local KHAN'S situat a l'Avinguda Port de Caro,
41, local 2 de Roquetes.

2.3

El President de l'Associació de Municipis per la Independència informa que, fou
creada fa escassament dos anys i mig i es va consolidant com un actor important en
el camí cap a la sobirania plena del nostre país.
Fa pocs dies, concretament el 28 de juny de 2014, van celebrar l'Assemblea anual a
Balaguer on els membres de l' Executiva van poder explicar amb detall, totes les
acciones, iniciatives i activitats que van dur a terme l'any 2013 i també com afronten
aquest 11 de setembre i la consulta del 9N.
Comunica que a tots els que no van poder venir a l'Assemblea General que, en les
hores següents, que el President de la Generalitat convoqui la consulta, ens
demanaran que es celebri un Ple extraordinari a tots i cadascun dels municipis per
tal de donar-li suport i escenificar d'aquesta manera el recolzament de tot el món
municipal català. També, en aquestes dates, organitzaran un acte potent batejat
com a “Senyera per la Llibertat” que aglutinarà la força i les senèrgies dels pobles de
Catalunya a favor del dret a decidir.

3.

Hisenda

3.1

Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per
import de 431,69 €, en concepte d'IBI urbana, exercici 2014, pel lloguer del local
situat al carrer Anselm Clavé s/n, on es desenvolupa el mòdul de perruqueria de l'IES
Rpquetes.
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3.2

Aprovar el pressupost presentat per Ribas Fitosanitaris, S.L., per import de 9.975,35
€ (IVA inclòs), en concepte de treballs de manteniment a realitzar al camp de futbol
de gespa, un cop acabada la temporada 2013-2014 i autoritzar i disposar la despesa.

3.3

Aprovar el pressupost presentat per Ribas Fitosanitaris, S.L., per import de 1.149,50
€ (IVA inclòs), en concepte de treballs de manteniment a realitzar al camp de futbol
de terra, un cop acabada la temporada 2013-2014 i autoritzar i disposar la despesa.

3.4.

Aprovar el pressupost presentat per Ribas Fitosanitaris, S.L., per import de 386,28 €
(IVA inclòs), en concepte de treballs de manteniment d'estiu (juliol i agost) al camp
de futbol de gespa i autoritzar i disposar la despesa.

3.5

Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per
import de 622,54 €, en concepte de lloguer del Jutjat de Pau, ubicat al carrer Major,
5, corresponent al mes de juliol de 2014.

3.6

Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per
import de 879,63 €, en concepte del lloguer, corresponent al mes de juliol de 2014,
del local situat al carrer Anselm Clavé s/n, on es desenvolupa el mòdul de
perruqueria de l'IES Roquetes.

3.7

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per IBERDROLA CLIENTES, SAU,
per import 88,06 €, en concepte de taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament, durant el mes de juny 2014.

3.8

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per ENDESA ENERGIA S.A.U., per
import 108,63 €, de gas, i de 4.056,92 € d'electricitat, en concepte de taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o
entitats explotadores de serveis de subministrament, durant el segon trimestre
2014.

3.9

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per ENDESA ENERGIA XXI S.L.U.,
per import 1.219,21 €, d'electricitat, en concepte de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores
de serveis de subministrament, durant el segon trimestre 2014.

3.10

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per ENDESA DISTRIBUCIÓN
ELÈCTRICA S.L., per import 7.860,75 €, d'electricitat, en concepte de taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o
entitats explotadores de serveis de subministrament, durant el segon trimestre
2014.

3.11

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per ORANGE ESPAGNE, S.A.U., per
import 197,06 €, en concepte de taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de
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subministrament, durant el segon trimestre 2014.
3.12

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per FRANCE TELECOM ESPAÑA,
S.A. per import 197,06 €, en concepte de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores
de serveis de subministrament, durant el segon trimestre 2014.

3.13

Aprovar el pressupost número 1224, de data 17-07-2014, per import de 131,89 € (IVA
inclòs), en concepte d'impressora HP LJ Pro P1102 Mono, per al despatx de l'equip de
govern i autoritzar i disposar la despesa.

3.14

Aprovar el compte justificatiu, per import de 209,20 €, presentat per la directora del
Centre Obert, en concepte de pagament de les despeses de la trobada de centres
oberts.

3.15

Aprovar la liquidació relativa a l’ocupació de la via pública, corresponent al mes de
juny de 2014, i que ascendeix a 140,50 €.

3.16

Aprovar la liquidació relativa a l’ocupació de la via pública, corresponent al primer i
segon semestre 2014 de Frigorífics Lluís, i que ascendeix a 1.651,40 €.

3.17

Autoritzar i disposar les despeses, reconèixer les obligacions i ordenar el pagament
per import de 60.242,38 €, corresponents a factures incloses en la relació núm.
12/2014 i reconèixer les obligacions i ordenar el pagament per import de 1.200,30 €.

3.18

Nomenar al Procurador dels Tribunals de Barcelona, a Anzizu, Barba & López, per tal
de portar el recurs davant del del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, atès
que s'ha acordat elevar les actuacions del recurs ordinari 149/2012, de primera
instància del Jutjat Contenciós-administratiu 2 de Tarragona, a la Sala del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, per la interposició del recurs d'apel·lació i aprovar
la provisió de fons per import de 3.850,00 € (inclou drets, IVA i despeses), i
autoritzar, disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament.

3.19

Autoritzar i disposar la despesa per import de 421,35 €, corresponent a l'IVA de la
factura número 9370267728 de data 30/06/2014, a favor de T SYSTEMS.

3.20

Aprovar la relació número 09/2014, referent a l'impost sobre l'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) que ascendeix a l'import total de
17.661,64 €, liquidacions des de la número 135 fins a la número 166/2014.

4.

Llicències d'activitat

4.1

Homologar el Pla d'Autoprotecció de l'activitat Correfocs de Festes de la Ravaleta,
ubicada al carrer Sagrat Cor, de la que és titular l'Ajuntament de Roquetes.

4.2

Incorporar la modificació presentada, com a canvi no substancial, de l'activitat
d'explotació ramadera porcina, amb marca oficial 634 NV, situada al polígon 26
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parcel·la 102, passant de 1400 places d'engreix a 864 places de reposició.
5.

Llicències urbanístiques

5.1

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres d'obertura d'una porta de
magatzem al carrer Santa Elena, 4, amb un pressupost de 2.199,20 € (Exp. 83/2014) i
aprovar la liquidació provisional d'aquesta llicència urbanística, per import total de
109,08 €

5.2

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres d'arrencar banyera i repicar
rejoles 80 cm. per col·locar plat de dutxa al carrer Ulldecona, 120, amb un pressupost
de 950,00 € (Exp. 84/2014), i aprovar la liquidació provisional d'aquesta llicència
urbanística, per import total de 52,15 €

5.3

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de substitució de 50 m2 de
plaqueta del terra al carrer Major, 5 2n, amb un pressupost de 1.200,00 € (Exp.
87/2014), i aprovar la liquidació provisional i que és com segueix::
Tècnic
Pressupost

5.4

Autoliquidació

Diferència

1.200,00 €

900,00 €

300,00 €

Impost

42,96 €

32,22 €

10,74 €

Taxa

18,14 €

18,14 €

Total

61,10 €

50,36 €

10,74 €

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de reparació de dos forjats
mitjançant substitució de bigues de fusta per runes d'acer, al carrer Santa Elena, 12,
amb un pressupost de 8.500,00 € (Exp. 19/2014), i aprovar la liquidació provisional i
que és com segueix:
Tècnic
Pressupost

Autoliquidació

Diferència

8.500,00 €

1.200,00 €

7.300,00 €

Impost

304,30 €

42,96 €

1261,34 €

Taxa

117,30 €

18,14 €

99,16 €

Total

421,60 €

61,10 €

360,50 €

5.5

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de construir 60 ml. de mur
perimetral i arrebossar façana al carrer Tarragona, 7, amb un pressupost de 3.450,00
€ (Exp. 85/2014) i aprovar la liquidació provisional, per import total de 171,12 €.

5.6

Concedir, a la Comunitat de Propietaris Ulldecona, 20, llicència urbanística per
realitzar les obres de reparar ràfec de façana al carrer Ulldecona, 20, amb un
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pressupost de 600,00 € (Exp. 86/20104), i aprovar la liquidació provisional, per
import de 22,15 €.
6.

Impostos i Taxes

6.1

Anul·lar el rebut de la Taxa de clavegueram, any 2014, adreça tributària: c. Sant
Josep, 6, per no correspondre.

6.2

Donar de baixa del padró de la Taxa d'escombraries a partir de l'exercici 2015,
l'immoble del carrer Murall, 9, per no reunir les condicions mínimes d'habitabilitat.

6.3

Anul·lar el rebut de l'immoble del carrer Masia, 2, 1, 2, per haver-se produït una
duplicitat.

6.4

Anul·lar el rebut de la Taxa d'escombraries, any 2014, de la llicència d'activitat que es
desenvolupava al carrer Calderón de la Barca, 3, bxos., per no correspondre.

6.5

Anul·lar els rebuts de la Taxa de Clavegueram, anys 2013 i 2014, relatiu a l'immoble
del c. Sant Bertomeu, 7, de Roquetes, i emetre uns altres rebuts pel mateix concepte
i import a nom del titular correcte.

6.6

Anul·lar el rebut de la Taxa d'escombraries, any 2014, de l'immoble del carrer Sant
Bertomeu, 9, que ascendeix a l'import de 144,79 €.

7.

Instàncies

7.1

Concedir, a BCN, còpia de l'informe emès per la Policia Local, referent a l'accident de
tràfic ocorregut el dia 27/06/2014.

7.2

Concedir, a LEGALEA, còpia de l'informe emès per la Policia Local, referent a
l'accident de tràfic ocorregut el dia 27/06/2014.

7.3

Autoritzar, al bar “La Plaça” de la Raval de Cristo, el tall del carrer que va des del
carrer Sagrat Cor fins a la Plaça Pare Cirera, els dies de festa de la Ravaleta, ocupant
la via pública amb taules i cadires.

7.4

Concedir la llicència de gual permanent núm. 626, de 3 m.l. al carrer Lleida, 36.

7.5

Cedir, a l'Associació de Veïns del Port-Mont Caro, l'ús del material sol·licitat, amb
motiu d'una Assemblea General Ordinària de Socis, el dia 16 d'agost de 2014, a les
17:30 h. a les instal·lacions del restaurant Pous de la Neu del Mont Caro.

7.6

Autoritzar, a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes, posar una reixa en
la finestra que dóna al carrer de la biblioteca.

7.7

Autoritzar la reserva dos estacionaments al carrer Ansedó, 1, del dia 30 de juliol fins
al 4 d'agost de 2014, amb motiu de les festes de la Raval de Cristo, senyalitzant la
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zona adequadament.
7.8

Autoritzar, al Club Futbol Sala Roquetes, per ocupar la sala polivalent de la
biblioteca, el dia 30 de juliol de 2014, de les 20:00 h. fins al 21:30 h., amb motiu de fer
una reunió de clubs de futbol amb la Federació Catalana de Futbol Sala.

7.9

Autoritzar l'ocupació de la via pública amb 4 taules i 16 cadires, a la calçada davant
de l’establiment “Bar Rest. Bon Profit”, al carrer Cervantes, i aprovar la liquidació
definitiva de les taxes, per un import de 25,40 €.

8.

Subvencions

8.1

Acceptar l'autorització concedida a l'Ajuntament de Roquetes – Centre Obert de
Roquetes “Xirinxina” com a centre beneficiari associat al Banc dels Aliments de les
comarques de Tarragona per a la recepció de fruites i hortalisses procedents de
retirades del mercat i comunicar al FEGA la modificació del núm. de registre, atès
que com a entitat associada li correspon el 094320633, amb 30 beneficiaris d'acord
amb la declaració de l'entitat.

8.2

Es dóna compte a la Junta de Govern local de l'aprovació de la concessió de les
subvencions de la línia per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del
PUOSC per als anys 2014 i 2015.
Municipi

Anualitat 2014

Anualitat 2015

Roquetes

58.586,23

58.586,23

9.

Cementiri

9.1

Autoritzar el trasllat de les restes del nínxol número 125 de la sèrie 2 a, al nínxol
número 21 de la sèrie 7a, del cementi municipal.

9.2

Autoritzar la cessió dels drets funeraris del nínxol número 159 de la sèrie 13a..

10.

Convenis

10.

Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell comarcal del Baix Ebre i
l'Ajuntament de Roquetes per al desenvolupament del Programa Serveis
d'Intervenció Socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: Servei de
Centre Obert, en els termes previstos en el document amb número de registre
d'entrada 3.959, de 25 de juliol, que recull, per primer cop, l'obligació del Consell
Comarcal del Baix Ebre de finançar la infraestructura, dels locals, del material, del
manteniment del sistema d'informació i del suport administratiu. Ajuntament de
Roquetes: 21.951,00 euros
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