EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM 4/2014, DE 28 DE GENER.
1.

Aprovació d'esborranys d'actes anteriors

1.1

- Núm. 46/2013 de data 30 de desembre de 2013.
- Núm. 1/2014 de data 7 de gener de 2014.
- Núm. 2/2014 de data 14 de gener de 2014.
- Núm. 3/2014, de data 21 de gener de 2014.

2.

Correspondència

2.1

El Consorci Administració Oberta de Catalunya comunica que el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas està impulsant diverses iniciatives per a la integració de
registres electrònics entre els organisme de 'Administració General de l'Estat, i la resta
d'administracions públiques, amb l'objectiu de facilitar la tramitació interadministrativa i
la finestreta única a la ciutadania.

2.2

APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL, entitat concessionària de la Generalitat de Catalunya,
comunica que tenen previst desplaçar la unitat mòbil per tal de realitzar les inspeccions
tècniques en les dates següents:
EMPLAÇAMNET:
DATA:
HORARI:

ROQUETES
6, 7, i 11 DE MARÇ DE 2014
9:00 H. A 13 h.

2.3

El Departament de Territori i Sostenibilitat comunica la inscripció de l'Entitat de
Conservació del Pla parcial Els Pilans, en el Registre d'entitats urbanístiques
col·laboradores, amb el número d'assentament 3.888, del tom 30.

2.4

L'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes convida al senyor alcalde a
l'assemblea general ordinària i extraordinària, que tindrà lloc el dia 8 de febrer de 2014, a
la sala multiusos dels jubilats, en primera convocatòria a les 17:00 h. i segona a les 18:30 h.

2.5

L'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes comunica el programa d'activitats dels
jubilats dins de les Festes Majors de Roquetes 2014.
Juny

29

Diumenge 17:30 h.

Ball al pati del til·lers

Juliol

3

Dijous

Berenar de germanor

Juliol

5

Dissabte

Paella amb ball

Juliol

6

Diumenge

Ball al pati dels til·lers
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3.

Hisenda

3.1

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per ENDESA ENERGÍA XXI, SLU, per
import de 2.191,89 €, 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 quart trimestre de 2013

3.2

Aprovar el pressupost presentat per CITSE SA, per import de 842,68 € (IVA inclòs), en
concepte de servei de manteniment anual de les instal·lacions de seguretat de les naus de
l'antiga LEAR, i a autoritzar i disposar la despesa.

3.3

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per CABLEUROPA SAU per import de
31,84 €, 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
quart trimestre de 2013.

3.4

Concedir la devolució de les fiances dipositades, amb motiu de la llicència d'obres número
119/2011, a la urbanització els Pilans, 140 i que tot seguit es detallen:
Concepte

Import

Reposició dels serveis urbans afectats

4.500,00 €

Gestió de residus

277,50 €

3.5

Autoritzar i disposar les despeses, reconèixer les obligacions i ordenar el pagament per
import de 10.931,25 €, corresponents a factures incloses en la relació número 1/2014.

3.6

Concedir la devolució de 67,60 €, en concepte d'ingressos indeguts relatius a l'ocupació
de la via pública amb taules i cadires, durant el segon semestre de 2013.

3.7

Aprovar la la liquidació definitiva, en concepte d'ocupació del terrenys, amb 4 taules i
cadires, durant el segon semestre de l'any 2013, per import de 67,60 €.

4.

Llicències d'activitat

4.1

Donar-se per assabentada que, amb efectes de data 9 d'octubre de 2013, la mercantil
Transports Tècnics 21 CatSud, SLL, exerceix l’activitat dedicada a oficina d'agència de
logística de transports, al local situat al carrer Ulldecona, 21, local B2.

4.2

Donar-se per assabentada, amb efectes de data 19 de desembre de 2013, de l' exercici de
l’activitat d'oficina de gestió immobiliària, al carrer Ramon Llull, 1, baixos.

4.3

Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de bar, situada al carrer
Major, 7, baixos.
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5.

Llicències urbanístiques

5.1

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de construir un pilar per col·locar un
comptador de llum al polígon 26 parcel·la 216 a la carretera Mas de Barberans, amb un
pressupost de 300,00 € (Exp. 137/2013), i aprovar la liquidació provisional per import de
40,29 €.

5.2

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de construir una piscina a la
urbanització els Pilans, carrer del Grèvol, 140, amb un pressupost de 12.729,00€ (Exp.
8/2014), i aprovar la liquidació provisional per import de 631,36 €.

5.3

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de netejar la parcel·la a la
urbanització els Pilans, 157, amb un pressupost de 1.200,00 € (Exp. 4/2014), i aprovar la
liquidació provisional per import de 61,10 €.

5.4

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de fer un rebaix per enterrar marge i
tirar terra al damunt per tal d'unir dos finques que estaven separades per la via Val de
Zafan, al polígon 49 parcel·les 49-98 i 99-47, amb un pressupost de 3.100,00 € (Exp.
3/2014), i aprovar la liquidació provisional per import de 153,76 €.

5.5

Concedir llicència de primera ocupació de l'immoble unifamiliar aïllat situar a la
urbanització els Pilans, 140, previ pagament de la taxa corresponent de 45,00 €, realitzat
d’acord amb la llicència d’obres 119/2011.

5.6

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de reforma de sala de bany per
canviar la banyera per plat de dutxa de 2 x 1,5 m. al carrer Major, 11 1r. I aprovar la
liquidació provisional per import de 54,57 €

6.

Impostos i Taxes

6.1

Donar de baixa del padró de llicències d'activitat així com de la taxa d'escombraries per a
l'exercici 2014, de l'activitat de neteja de comunitats, del carrer Ortuella, 27 B 2 2.

7.

Instàncies

7.1

Concedir l'informe emès per la Policia Local, referent a l'accident de circulació, ocorregut
el dia 3 de desembre de 2013.

7.2

Concedir, a LEGALEA, informe emès per la Policia Local, referent a l'accident de circulació,
ocorregut el dia 3 de desembre de 2013.

7.3

Concedir, a la Penya Ciclista Baix Ebre “Ja arribarem”, la col·laboració de la Policia Local,
per al dia 3 de març de 2014, amb motiu de la 27ena marxa cicloturista Terres de l'Ebre
sent 'arribada a Caro (zona Portells).

7.4

Autoritzar l'ocupació d'un lloc al mercat ambulant dels divendres, per tal de vendre
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pollastres a l'ast.
7.5

Autoritzar, a la secció local d'ERC, per utilitzar una pista del Pavelló, el dia 2 d'abril de
2014, de les 18 h. fins a les 22 h. i també deixar-los 300 cadires, amb motiu de dur a
terme l'acte “votar és democràcia” amb referència a la convocatòria de referèndum a
celebrar a Catalunya el dia 9 de novembre de 2014.

7.6

Autoritzar l'ocupació de la via pública, uns 2 m2, amb caixes-expositors de fruites i
verdures, a l'Av. Port de Caro, 10 baixos.

7.7

Autoritzar, al Gremi Lúdic Desperta Ferro, per ocupar una sala del Centre Cívic, el dia 2 de
febrer de 2014, de les 15:00 h. a les 21:30h. així com el material següent: 10 taules amb els
corresponents cavallets i 30 cadires, amb motiu de la presentació d'un nou joc de taula.

8.

Serveis Socials

8.1

Concedir la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

9.

Subvencions

9.1

Acceptar la reducció proporcional de la subvenció concedida, essent l'import atorgat
finalment de 2.098,28 euros com ajut extraordinari de la Diputació de Tarragona per la
realització del 20è Tradicionàrius de les Terres de l'Ebre, atès que l'import total de les
despeses executades de les actuacions subvencionades ha estat inferior a l'import dels
pressupostos presentats inicialment, i que van servir per a quantificar l'import de la
subvenció.
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