EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 33/2014, DE 23 DE SETEMBRE
1.

Aprovar esborrany acta número 32/2014, de data 16 de setembre.

2.

Correspondència

2.1

És dona compte que la Direcció General de Mitjans de Comunicació, del Departament
de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, adjunta còpia de l'acord del Govern
de la Generalitat de Catalunya, de 29 de juliol de 2014 (publicada al DOGC núm.
6676, de 31/07/2014), pel qual s'atorga a l'Ajuntament de Roquetes una concessió
per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb
modulació de freqüència.

2.2

Es dona compte que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural, dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre ha tramès resolució de
d'ampliació del termini de 6 mesos de rompuda de terreny forestal al nostre terme
municipal. Núm. Expedient: ROM-09/008/13 bis.

3.

Hisenda

3.1

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
per import de 59,70€, 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 d'agost de 2014.

3.2

Aprovar el pressupost presentat l'empresa Bioma Facilities SL, amb CIF: B43962497,
per l'import de 3.894,89 €, servei de posada a punt de les zones verdes de Roquetes i
autoritzar i disposar la despesa.

3.3

Autoritzar i disposar les despeses, reconèixer les obligacions i ordenar el pagament
per import de 56.365,52€, corresponents a factures incloses en la relació núm.
15/2014. Reconèixer les obligacions i ordenar el pagament per import de 5.855,83€,
corresponents a factures incloses en l’esmentada relació que presenta Intervenció.

3.4

Atorgar, als veïns de la Raval Nova, un ajut econòmic per import de 2.200 €, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 334.48900, per l'organització dels actes amb motiu
de la celebració de les Festes de Sant Miquel, que tindran lloc el 27 i 28 de setembre
del 2014.

3.5

Aprovar el compte justificatiu, per import de 4,00 €, presentat per una regidora
d'aquest Ajuntament, per atendre el pagament de les despeses derivades de
l'assegurança d'un voluntari per al programa de suport i manteniment d'activitats de
Centre Obert.

3.6

Aprovar el compte justificatiu, per import de 1.129,00 €, presentat per la directora
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de la Biblioteca, per atendre el pagament de les despeses per a l'adquisició d'un
ordinador per a la Biblioteca.
4.

Llicències urbanístiques

4.1

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres de tancament de l'escala a
l'immoble situat al c/ Major núm. 17, amb un pressupost de 6.806,82 (Exp. 107/2014)
i aprovar la liquidació provisional per import de 337,61 €.

4.2

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres de fer un cobert en una
barbacoa d'uns 7,00 m2 a l'immoble situat al c/ Lleida núm. 36, amb un pressupost de
1.200€ (Exp. 109/2014) i aprovar la liquidació provisional per import de 61,10 €.

4.3

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres consistents en renovació del
bany i emmanisar pis a la finca situada al c/ Tirso de Molina núm. 1 6`è, amb un
pressupost de 8.000 € (Exp. 108/2014) i aprovar la liquidació provisional per import
de 396,80 €.

4.4

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres consistents en reparar gotelleres
de teulada posar wc en planta baixa a la finca situada al c/ Sant Roc núm. 22 amb un
pressupost de 2.319,08€ (Exp. 106/2014) i aprovar la liquidació provisional per
import de 115,02 €.

5.

Impostos i taxes

5.1

Aprovar la devolució de la taxa per canvi de titularitat de l'establiment ubicat al
carrer Masia, número 1, baixos, atès que ha desistit del canvi de titularitat i que
l'establiment no ha estat obert.

5.2

Concedir la baixa, en el registre de llicències, de l’activitat de comerç al detall de
productes alimentaris, begudes, carns i derivats, i ous situada al carrer Sant Josep, 9,
baixos.

5.3

Donar de baixa del padró de Taxa de Clavegueram, l'immoble del carrer Santa Elena,
14, bxos., a partir de l'exercici 2015 i denegar la devolució de l'import de 22,00 euros,
corresponent al rebut de l'any 2014, atès que la variació de les unitats de consum
s'ha produït en data 22/08/2014 i la taxa s'acredita el primer dia de cada any natural.

5.4

Donar d'alta del padró de la Taxa de Clavegueram l'immoble del carrer Sant Gregori,
29.

5.5

Donar de baixa del Padró de la Taxa d'escombraries, l'adreça tributària del carrer La
Gaia, 31, corresponent a la llicència d'activitat que allí es desenvolupava i concedir la
devolució de la meitat de l'import del rebut de la Taxa d'escombraries, any 2014,
relatiu al c. La Gaia, 31.

5.6

Donar de baixa la llicència de gual número 139, de 3ml permanent, del carrer Sant
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Joan, 22, i procedir a la devolució de 58,83 €, en concepte d'ingressos indeguts,
relatius al segon semestre de la llicència de gual número 139.
6.

Obres i serveis

6.1

Concedir, a Endesa Distribución Elèctrica, S.L.U., llicència urbanística per realitzar les
obres d'estesa de línia aèria 25 de BT del CT. Núm. 23535 per nou subministrament a
la finca situada a la Partida Caramella, polígon 25, parcel·la 53, amb un pressupost de
120,77 € (Exp. 6/14-S), i aprovar la liquidació provisional per import de 40,29 €.

7.

Instàncies

7.1

Cedir, als veïns de la Raval Nova, l'ús del material i serveis següents:
- 15 tanques
- 350 cadires
- 50 taules
- Senyalització de prohibit aparcar a la plaça Raval Nova i esplanada del Parc Natural.
- Tancament de l'esplanada del Parc Natural per cuina les menjades.
- Col·locar Pancarta i també senyeres als carrers Major, Villoria i places.
- Col·locació de WC portàtil.
- Escenari 8 x 6 metres més senyera per tapar.
- Llums: Connectar la llum i més hores encès el enllumenat de la plaça.
- Mànega d'aigua.
- 2 contenidors a l'esplanada del Parc Natural.
- 1 trofeu per al concurs d'all-i-oli.
- Banda de la "Lira Roquetense" per al diumenge de la processó.

7.2

Concedir, a un particular, còpia de l'informe emès per la Policia Local referent a
l'accident de tràfic del dia 18/07/2014.

7.3

Autoritzar l'ocupació de la via pública, amb un cartell, d'unes dimensions de 1,20 m
per 0,50 m. aproximadament ubicat a la cantonada del Centre Cívic, segons plànol
adjunt.

7.4

Autoritzar reduir la llicència de gual núm. 547 ubicada al c/ Ros de Medrano s/n,
passant a ser un gual de 4 metres degut a la mida de la porta.

7.5

Autoritzar l'ocupació de la via pública al carrer Sant Ruf núm.17, atès que s'ha de
rehabilitar l'immoble.

7.6

Autoritzar l'ocupació de la via pública al carrer Santa Anna núm. 3, per arranjar la
façana de l'immoble a partir del dia 29 de setembre
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