EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM. 43/2014, DE 2 DE DESEMBRE
1.

Aprovar esborrany acta anterior, núm. 42/2014, de 25 de novembre.

2.

Correspondència

2.1.

El Ministerio de Industria, Energia y Turismo, comunica que estan desenvolupant
una sèrie de materials per a donar suport als municipis a l'hora d'informar als
ciutadans, referent a la reubicació de varis dels actuals canals de televisió.

3.

Hisenda

3.1.

Concedir la devolució de la fiança dipositada, per import de 150,00€, en
concepte de gestió de residus, segons llicència d'obres número 61/2014.

3.2

Concedir, a la Comunitat de Propietaris del carrer Major, 31, la devolució de la
fiança dipositada, per import de 150,00 €, en concepte de gestió de residus,
segons llicència d'obres número 78/2014.

3.3

Concedir la devolució de la fiança dipositada, per import de 150,00€, en
concepte de gestió de residus, segons llicència d'obres número 81/2014.

3.4

Concedir, a la Comunitat de Propietaris Val de Zafan, 3, la devolució de la fiança
dipositada, per import de 150,00 €, en concepte de gestió de residus, segons
llicència d'obres número 113/2014.

3.5

Concedir la devolució de la fiança dipositada, per import de 100,00€, en
concepte de serveis públics afectats, segons llicència d'obres número 3/14-S.

3.6

Concedir la devolució de la fiança dipositada, per import de 150,00€, en
concepte de gestió de runes, segons llicència d'obres número 83/2014.

3.7

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 24,00 €, a
favor d'una auxiliar administrativa de l'Ajuntament, en concepte de tràmits per
formalitzar una assegurança de voluntariat per al Centre de la Xirinxina i ordenar
el pagament

3.8

Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
41.471,25 €, corresponents a factures incloses en la relació núm. 20/2014;
reconèixer les obligacions per import de 330,11 €; i ordenar el pagament.

3.9

Aprovar el pressupost presentat per l'empresa Ribas Fitosanitaris, S.L., per
import de 673,56 € (IVA inclòs), referent al subministrament de productes per a
la gespa del camp de futbol i autoritzar i disposar la despesa.
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3.10 Aprovar el pressupost presentat per l'empresa Bioma Facilities, S.L., per import
de 7.223,45 € (IVA inclòs), referent a la poda de l'arbrat municipal i autoritzar i
disposar la despesa.
3.11 Aprovar el pressupost presentat per Juan José Rupérez Espuny per import de
6.397,27 € ( IVA inclòs), en concepte d'arranjament de carrers del municipi i
autoritzar i disposar la despesa.
3.12 Concedir les subvencions que es relacionen a continuació, per les activitats
culturals i esportives per a l’anualitat 2014:
Associació

Import de subvenció
1.350 €
500 €
500 €
300 €
300 €
650 €
1.200 €
700 €
1.000 €
900 €
600 €
1.100 €
1.305 €
600 €
180 €
200 €
270 €
250 €
500 €
1.000 €
225 €
450 €
1.000 €
600 €

Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes
Club Esportiu BTT Terres de l'Ebre
Small Band
AMPA Escola Raval de Cristo
Escola Raval de Cristo
Escola Mestre Marcel·lí Domingo
Comerç Agrupat de Roquetes
Club d'escacs Peó Vuit
Coral Preludi a Caro
Associació de Dones de Roquetes
Penya Barcelonista Mont-Caro
Associació Trail Roquetes
AAVV La Ravaleta
AMPA Escola Mestre Marcel·lí Domingo
Amics de la Capella del Port
Gremi Lúdic Despertaferro
Centre Parroquial Mare de Déu del Port
ASIFTE
Escola de Naturalistes Lo Caro – GEPEC – Roquetes
Associació Juvenil Ball de Diables Lucifers
AHIDA
AMPA IES Roquetes
Moto Club Roquetes
Club Futbol Sala Roquetes
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500 €
300 €
600 €
500 €

Associació de Joves de la Ravaleta
Club Radio Control de l'Ebre
La Joca Club Alpí
Congregació Mariana de Roquetes

Denegar les subvencions que es detallen a continuació atès que no han acreditat cap
punt als criteris de valoració:
- Associació La Segona Volta
- Assoc. Teràpies Naturals
3.13 Concedir la devolució de la fiança dipositada, per import de 150,00€, en
concepte de gestió de runes, segons llicència d'obres número 99/2014.
3.14 Aprovar el pressupost presentat per ECA, Entitat Col·laboradora de
l'Administració, S.L.U., per import de 189,40 €, en concepte d'inspeccions
periòdiques a realitzar en aparells elevadors i autoritzar i disposar la despesa.
3.15 Concedir la devolució de la fiança dipositada, per import de 150,00€, en
concepte de gestió de runes, segons llicència d'obres número 39/2014.
4.

Llicències d'activitat

4.1

Donar-se per assabentada que, amb efectes de data 29 d'octubre, s'exerceix
l’activitat d'acadèmia d'anglès, ubicada al número 17 del carrer Major.

5.

Llicències urbanístiques

5.1

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de col·locació socul façana i
pintar-la al carrer Balmes, 5, amb un pressupost de 103,96 € (Exp. 118/2014), i
aprovar la liquidació provisional per import de 22,15 €.

5.2

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de reparar teulada i col·locar
la canal al carrer Major, 8, carrer Sant Ignasi, amb un pressupost de 850,00 €
(Exp. 119/2014), i aprovar la liquidació provisional per import de 48,57 €.

5.3

Aprovar la liquidació definitiva de la llicència urbanística (exp. 20/2014), d'acord
amb l'informe de l'arquitecte municipal de data 25 de novembre de 2014 en
referència a la comunicació feta per l'interessat i, que és com segueix:

Pressupost:
48.986,13 €
ICIO
1.750,48 €
TAXA
674,77 €
Total
2.425,25 €
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6.

Instàncies

6.1

Concedir, a BCN, informe emès per la Policia Local referent a l'accident de
circulació de data 20 de novembre de 2014, amb els vehicles matrícula 0017BVV
i 5096 CXN.

6.2

Concedir la baixa la reserva d'espai per càrrega i descarrega situat al carrer
Alcalde Marín, 2, a partir de l'any 2015.

6.3

Autoritzar, a l'Associació Obret'ebre, per ocupar la sala de formació i la cessió de
l'ús del canó, el dia 29 de desembre de 2014, de les 19:00 hores a les 21:30 hores,
amb motiu d'una trobada de voluntariat de l'associació.

6.4

Autoritzar, al Club Patí Dertusa, la cessió del Casal de la Ravaleta, el dia 3 de
desembre de 2014, de les 17:00h a les 20:00h, per a realitzar entrenaments de
patinatge, atesa la no disponibilitat per al dia 5 de desembre.

6.5

Concedir al Comerç Agrupat de Roquetes, amb motiu de celebrar la XXI Fira
Nadalenca de Roquetes, el dissabte, 13 i 14 de desembre de 2014, el que
segueix:
- permís per a la instal·lació d'entre 41 i 50 estands al Passeig Ramon Bosch i
Rosell, i carrer Balmes, d'una mida aproximada de 3x3 m. cadascú.
- accés al mercat municipal.
- taules i cadires pels estands (1 taula + 2 cadires per carpa).
- tanques grogues per tancar espais pel berenar de la Coral, concurs de truites...
- punt de llum per als inflables al carrer Canal.
- penjar dues pancartes volants.
- penjar pancarta davant del mercat.
- publicitat de les jornades a través d'Antena Caro.
- inflables per als més petits.

7.

Registre d'animals de companyia

7.1

Concedir la llicència per a la tinença d’un gos considerat potencialment perillós,
anomenat PANXO, de raça Rottweiler.

8.

Cementiri

8.1

Autoritzar la cessió dels drets funeraris del nínxol número 126 de la sèrie 13ª del
cementiri municipal al favor de la sol·licitant.

8.2

Concedir un duplicat del títol del nínxol número 120 de la sèrie 3ª que figura al
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seu nom.
8.3

Autoritzar la col·locació d'una làpida al nínxol número 120 de la sèrie 3ª del
cementiri municipal.

8.4

Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sol·licitat del nínxol número 100
de la sèrie 4ª del cementiri municipal.

9.

Transport social

9.1

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.
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