EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 5/2014, DE 4 DE FEBRER
1.

Aprovar, esborrany de l’acta de la sessió número 4/2014, de data 28 de febrer.

2.

Correspondència

2.1

El Consell Comarcal del Baix Ebre comunica la resolució, de 17 de desembre de 2013, de
sol·licituds del servei d'ajuda a domicili.

2.2

AQUA ROQUETES adjunten, novament, el calendari de la instal·lació per a l'any 2014,
degut a un error en la versió anterior.

2.3

Adherir-se l'Ajuntament de Roquetes al Pla Agrupat de Formació Continua.

2.4

El Departament de Territori i Sostenibilitat comunica la Resolució, de 13 de gener de
2014, respecte l'actuació de control periòdic realitzada a l'establiment Racó d'Omedo per
l'Entitat Ambiental de Control SOLID QM, en data 18/09/2012.

2.5

El Departament de Territori i Sostenibilitat dona trasllat de la còpia autèntica de la
Resolució per la qual s'actualitzen les autoritzacions ambientals de dipòsits controlats,
que ha estat notificada a les activitats emplaçades a aquest municipi i que es relacionen a
continuació:
Nom Fiscal

Nom de l'establiment

PAVO Y DERIVADOS SA PADESA ROQUETES
(PADESA)
2.6

Adreça de l'establiment
Ctra. C-12 km 16

El Departament de Territori i Sostenibilitat dona trasllat de la còpia autèntica de la
Resolució per la qual s'actualitzen les autoritzacions ambientals d'activitats ramaderes,
que ha estat notificada a les activitats emplaçades a aquest municipi i que es relacionen a
continuació:
Nom Fiscal

Nom de l'establiment

Adreça de l'establiment

HOLPORCI, SL

GRANJA LO FORCALLET

Part. Parellades,
parc.10

DE AARDBORST SPAIN, SL

DE AARDBORST SPAIN, SL

Pol. 19 parc.9,10,25,26 i 28

pol.

23

PRODUCCIÓ AGRÍCOLA I PRODUCCIÓ AGRÍCOLA I Pol. 44 parc. 18
AVÍCOLA EL PILAR SAT. AVÍCOLA EL PILAR SAT.
1186 CAT
1186 CAT
RUSTICAS FAIGES SL
GRANJAS
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RUSTICAS FAIGES SL

AVÍCOLAS GRANJAS

Pol.47 parc. 34,36 i 38

AVÍCOLAS Raval

de

Cristo,

Part.

CHURRIT SL

2.7

CHURRIT SL

Colomà

La Secretaria d'Estat de les Administracions Públiques tramet la nòmina individualitzada
relativa a la participació telefònica del 4rt. Trimestre 2013 i, que tot seguit es detalla:
Concepte

Quantitat (euros)

25% facturació

232.562,82

1,9% participació

4.418,69

Saldos negatius compensacions

0,00

Import net

4.418,69

Saldos negatius pendents

0,00

2.8

El Departament de Governació i Relacions Institucionals agraeixen la tramesa, des del
Departament de Secretaria de l'Ajuntament de Roquetes, de la plantilla de recompte de
personal de l'Administració local, dins del termini establert.

2.9

El Departament d'Interior comunica que el Cos de Mossos d'Esquadra ha detectat
diversos furts d'efectiu a establiments comercials.
Per aquest motiu, el Cos de Mossos d'Esquadra demana que s'extremin les precaucions
envers persones que tractin de distraure als dependents/tes mentre estiguin treballant.

2.10

La Fundació Esclerosi Múltiple agraeixen la sensibilitat i la contribució solidària a la lluita
contra l'esclerosi múltiple. Gràcies a la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple que
aquest any celebra la 21a edició el proper 13 de juliol, i a la col·laboració rebuda de la
societat civil i les aportacions realitzades per municipis com aquest, moltes persones han
pogut millorar la seva qualitat de vida.

3.

Hisenda

3.1

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per ENDESA ENERGÍA SAU, per import
de 76,90 €, en concepte subministrament de gas, i de 3.810,90 € en concepte de
subministrament d'electricitat, corresponent a la 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 compte justificatiu, per import de 200,59 €, en concepte de pagament de les
despeses derivades de la decoració de la Festa de Cap d'Any, presentat per una regidora
d'aquest Ajuntament.

3.3

Aprovar la liquidació de l'any 2013 corresponent a la taxa a satisfer per GAS NATURAL
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S.U.R. SDG, SA per import de 586,19 €, en concepte de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de
serveis de subministrament, pels ingressos bruts procedents de la facturació de gas i
electricitat en el municipi durant l'exercici 2013.
3.4

Aprovar la liquidació de l'any 2013 corresponent a la taxa a satisfer per GAS NATURAL
DISTRIBUCÓN SDG, SA per import de 1.864,31 €,en concepte de taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats
explotadores de serveis de subministrament, pels ingressos bruts procedents de la
facturació de gas en el municipi durant l'exercici 2013.

3.5

Aprovar la liquidació de l'any 2013 corresponent a la taxa a satisfer GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, SA per import de 853,78 €, en concepte de taxa, pels ingressos bruts
procedents de la facturació de gas, i la taxa per import de 944,10 €, pels ingressos bruts
procedents de la facturació d'electricitat, per la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament.

3.6

Aprovar la liquidació corresponent a l’ocupació de la via pública, corresponent al mes de
gener de 2014, i que ascendeix a 518,50 €.

3.7

Aprovar el compte justificatiu, per import de 392,63 €, presentat pel conserge de
l'Ajuntament.

3.8

Aprovar la relació número 01/2014, referent a l'impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) que ascendeix a l'import total de 5.324,85 €,
liquidacions des de la número 1 fins a la número 28/2014.

3.9

Aprovar la liquidació de l'any 2013 corresponent a la taxa a satisfer per UNION FENOSA
COMERCIAL SL , per import de 884,85 €,en concepte de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de
serveis de subministrament, pels ingressos bruts procedents de la facturació de gas i
electricitat en el municipi durant l'exercici 2013.

3.10

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

3.11

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació, per import de 622,54, en
concepte de lloguer, corresponent al mes de febrer de 2014, del local situat al carrer
Major núm. 5 baixos, on es troba ubicat el Jutjat de Pau de Roquetes, i ordenar el
pagament.
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4.

Llicències urbanístiques

4.1

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de construcció de nova coberta i
rehabilitació parcial de planta baixa per magatzem al carrer Churruca, 6, amb un
pressupost de 8.118,52 € (Exp. 12/2014), i aprovar la liquidació provisional i que és com
segueix::
Tècnic

Autoliquidació

Diferència

Pressupost

8.118,52 €

7.714,32 €

Impost

290,64 €

276,17 €

14,47 €

Taxa

112,04 €

106,46 €

5,58 €

Total

402,68 €

382,63 €

20,05 €

4.2

Concedir llicència de primera ocupació de l'immoble unifamiliar entre mitgeres situat al
carrer Sant Ramon, 8-10, així com la devolució de les fiances dipositades per import de
1.585,00 €, en concepte de garantia per la correcta gestió de residus, i de 1.416,00 €, en
concepte de garantia per afectació de serveis urbans, realitzat d’acord amb les llicències
d’obres núm. 72/2011 i 80/2011.

4.3

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de pintar i revocar paret al carrer
Sagrat Cor pel carrer Cervantes, 5, amb un pressupost de 980,00 € (Exp. 11/2014), i
aprovar la liquidació provisional per import de 54,22 €

5.

Llicències d'activitat

5.1

Donar-se per assabentada que, amb efectes de data 20 de novembre de 2013, la
mercantil ARSEFA 2000 SL, exerceix les activitats de vending 24 h. i oficina d'empresa
constructora, al carrer Major, 27, baixos, d’aquest municipi.

6.

Obres Públiques i Serveis

6.1

L'arquitecte tècnic municipal, en data 22 de gener de 2014, comunica les mesures dels
camps electromagnètics de telefonia mòbil, realitzades per la sonda SMRF situada al
terrat de la Casa Consistorial.
Els nivells mesurats compleixen la normativa del RD 1066/2001, de 28 de setembre, pel
qual s'aprova el Reglament que estableix les condicions de protecció del domini públic
radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció
sanitària davant les emissions radioelèctriques.

6.2

Cedir, en precari, a l'Associació Llar de Jubilats i Pensionistes de Roquetes, l'ús, d'una
cafetera exprés i d'una nevera de barra bar, propietat de l'Ajuntament de Roquetes,
ubicades, segons inventari elaborat el 3 de febrer de 2014, a les dependències destinades
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a Llar de Jubilats, edifici de l'Antic Noviciat dels Jesuïtes (ala nord de la planta baixa) fins
la reclamació feta i lliurement decidida, en qualsevol moment, pel cedent, amb un
requeriment previ al precarista, amb la màxima antelació possible, i, en qualsevol cas, fins
la formalització del contracte amb qui resulti adjudicatari del contracte administratiu
especial del servei de bar a la Llar de Jubilats.
7.

Impostos i Taxes

7.1

Anul·lar el rebut de la Taxa de clavegueram, any 2013, per un import de 22,00 €, per no
correspondre, i emetre un altre rebut, pel mateix concepte i import a nom del titular
actual d'un immoble situat al carrer Joan Maragall, 20.

8.

Instàncies

8.1

Autoritzar a, l'Associació Juntos Podemos Superarnos, per ubicar una parada, el dia 7 de
febrer de 2014, al mercat ambulant.

8.2

Autoritzar per ocupar una sala del Casal municipal Hort de Cruells, el dia 16 de febrer de
2014, i deixar-los el projector, pel motiu de la presentació de l'activitat anual anomenada
GRT (Grupo de Radio Transpirenaico).

8.3

Autoritzar l'ocupació de la via pública, amb una bastida, amb motiu de pintar la façana de
l'immoble del carrer Unió,23.

9.

Serveis Socials

9.1

Concedir la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

10.

Cementiri

10.1

Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 29 de la sèrie 2a del
cementiri municipal.
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