EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM. 42/2014, DE 25 DE NOVEMBRE
1.

Aprovar esborrany acta anterior, núm. 41/2014, de 18 de novembre.

2.

Correspondència

2.1

AQUA ROQUETES comunica l'horari de la instal·lació per a l'any 2015. Adjunten
el calendari on consten els horaris habituals, els dies de vigília i els dies festius.

2.2

El Consorci d'Administració Oberta de Catalunya informa que, la Comissió
Executiva del Consorci AOC, reunida el 15 d'octubre de 2014, ha aprovat els
preus públics del Servei de Certificació Digital (SDCD) que seran vigents a partir
del proper 1 de gener de 2015.

2.3

El Departament d'Interior, Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre, organitza
una Jornada informativa de les principals novetats de la Llei 5/2014, de 4 d'abril,
de Seguretat Privada, d'interès per les administracions locals i les empreses de
seguretat.
Els destinataris d'aquesta Jornada són els alcaldes i alcaldesses, secretaris
municipals, i personal tècnic de contractació i comandaments de les policies
locals, així com també les empreses de seguretat privada.
Data: Dijous, 27 de novembre
Lloc: Delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre
Hora: 10:30-13:00 hores
Inscripcions: Fins el dimecres 26 de novembre, al correu electrònic
dint.terresebre@gencat.cat.

3.

Hisenda

3.1

La Direcció General d'Administració Local adjunta còpia autenticada de la
Resolució de la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions
Institucionals, de data 10 de novembre de 2014, d'atorgament d'un ajut
extraordinari a l'Ajuntament de Roquetes, per import de 3.327,50€ per a
l'arranjament dels desperfectes causats pels aiguats de juliol 2013.

3.2

Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per
import de 34,25 €, a favor de la interventora municipal, en concepte despeses
ocasionades per haver assistit a un seminari d'actualització per a interventors
realitzat a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, el dia 5 de novembre de
2014.
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3.3

Reconèixer l'obligació per import de 18.678,37€ (IVA inclòs), a favor
d'OLEGARIO ESTRADA S.L., en concepte de tapar sots dels camins municipals
pavimentats del terme de Roquetes i ordenar el pagament.

4.

Llicències urbanístiques

4.1

Desestimar el recurs de reposició presentat per la senyora Maria del Remei
Valldepérez Royo, el 21 d'agost de 2014, contra l'acord núm. 5.8. adoptat per la
Junta de Govern Local, de data 15 de juliol, de denegació de la llicència
sol·licitada per a l'execució d'un magatzem agrícola, segons projecte presentat,
ja que la documentació presentada no es suficient per justificar la construcció
d'un magatzem agrícola de superfície com el que proposa, en relació a
l'explotació de la finca, independentment de la seva condició de regadiu o de
secà.

5.

Impostos i Taxes

5.1

Anul·lar la liquidació de l'IIVTNU emesa a nom de Inversores Marsoa, SL, per un
import principal de 7.107,90 €, relativa a la transmissió de la finca ubicada al
polígon 41, parcel·la 79, el 17/03/2009, per haver-hi una errada al cadastre quant
a la superfície de la zona urbana i emetre una nova liquidació pel mateix
concepte però amb els valors cadastrals correctes emesos des del Centre de
Gestió i Cooperació Cadastral, d'acord amb les rectificacions realitzades.

6.

Instàncies

6.1

Concedir, a BCN, còpia de l'informe emès per la Policia Local referent a
l'accidente de tràfic del dia 8 de novembre de 2014, amb els vehicles matrícula
3613 FXP, 8460 FRT, 8958 HHN.

6.2

Concedir llicència de gual de mitja jornada de 4 m.l., número 629, de les 8:00 h.
a les 20:00 hores, així com una zona anàloga de 3 m.l. a partir de l'any 2015, a
l'immoble situat al carrer Olivera, 14.

6.3

Concedir la baixa de gual permanent, llicència número 527, ubicat al carrer Sant
Joaquim, 6, a partir de l'any 2015.

6.4

Concedir el distintiu per estacionar enfront del gual del qual es titular o forma
part del nucli familiar, al vehicle següent:
Vehicle marca

Matrícula

Volkswagen Tiguan

------------------
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En quant al vehicle Suzuki Jimny, matrícula –----, no podrà fer efectiu el dret
d'estacionar enfront del gual, al no pertànyer a cap titular del domicili del nucli
familiar del carrer Sant Joan- 9-11.
6.5

Concedir el distintiu per estacionar enfront del gual gual núm. 19, situat al carrer
Churruca, 1, del vehicle següent:
Vehicle marca

Matrícula

Hyundai Terracan

-------------------

6.6

Autoritzar, a l'Associació ASIFTE, l'ocupació de la sala polivalent de la biblioteca,
el dia 21 de desembre de 2014, entre les 10:00 hores i les 14:00 hores, amb
motiu de la celebració de la festa de nadal.

6.7

Cedir, a l'Associació La Segona Volta, l'ús d'un projector, per al dia 30 de
novembre de 2014, amb motiu de la celebració del primer aniversari de la
Segona Volta, ja que organitzen activitats dins de la Setmana Europea de
Prevenció de Residus.

6.8

Autoritzar, a la metgessa del CAP Roquetes, l'ocupació de la sala d'audiovisuals
del Centre d'Interpretació Museística, els dijous de les 18:00 hores al es 20:30
hores, amb motiu de realitzar unes xerrades sobre el tabaquisme.

6.9

Traslladar informe favorable, al Servei Català de Trànsit, referent a la "XI
TROBADA CICLOTURISTA DE JESÚS", i concedir la col·laboració de la Policia
Local, en la regulació del trànsit mentre el recorregut afecti a la nostra població,
i que es respectin les normes de trànsit i donant prioritat de pas en els punts
semafòrics que es deixaran en fase ambre.

6.10 Concedir, a la Congregació Mariana, la col·laboració de la Policia Local per tal
que es desenvolupen, sense cap incident, els actes previstos per la festivitat de
la Immaculada, durant els dies 29 de novembre a 8 de desembre de 2014, i per
aquest motiu sol·licita tallar el trànsit del carrer La Gaia, per tal de realitzar
l'Ofrena Floral, i també tallar el trànsit al pas de la Solemme Processó que
transcorrerà pels carrers La Gaia, Sant Agustí, Santa Càndia, Major, Sant Ramon,
Balague. Si bé, hauran de comunicar a la Diputació de Tarragona la realització
dels actes atès que el carrer Major és una via de la seva competència.
6.11 Concedir, al Moto Club Roquetes, la col·laboració de la Policia Local, el dia 8 de
desembre de 2014, en què organitzen la VII Conxa Clàssica, iniciant-se la trobada
a l'Hort de Cruells, a les 9:00 hores, acompanyant-los al davant de la caravana
fins al límit de la població.
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6.12 Autoritzar, a la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) per una nova llei d'educació
Catalana, posar una taula de recollida de signatures per a l'ILP per una nova Llei
d'Educació de Catalunya, tots els divendres de les 9:00 hores a les 13:00 hores,
dia de mercat ambulant, que tot seguit es detalla:
- 28 de novembre de 2014,
- 5 de novembre de 2014,
- 12 de desembre de 2014,
- 19 de desembre de 2014,
- 10 de gener de 2015,
- 16 de gener de 2015,
- 23 de gener de 2015,
- 30 de gener de 2015,
- 6 de febrer de 2015
7.

Cementiri

7.1

Concedir un duplicat del títol del nínxol número 92 de la sèrie 2ª del cementiri
municipal.

8.

Transport social

8.1

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.
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