EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 8/2014, DE 25 DE FEBRER DE 2014
1.

Aprovar, esborrany de l’acta de la sessió número 7/2014, de data 18 de febrer.

2.

Correspondència

2.1

UGT SERVEIS PÚBLICS comunica que el Sindicat UGT ha promogut la celebració d'eleccions
sindicals-laborals a l'Ajuntament de Roquetes.

2.2

El President de l'Associació Catalana de Municipis informa sobre la campanya d'identificació
i esterilització d'animals de companyia.

2.3

El President de l'Associació Catalana de Municipis i el President de la Fundació Aula d'Alts
Estudis d'Electes presenten les MATINALS PRAT DE LA RIBA 4a EDICIÓ, SEMINARI
D'ACTUALITZACIÓ PER A ELECTES LOCALS.

2.4

El Departament de Territori i Sostenibilitat adjunta còpia de l'acta de denúncia 50 de la
Guàrdia Civil de Tortosa,, per desballestar vehicles a la partida Parellades-Terrapico, polígon
38, parcel·la 273 d'aquest terme municipal, sense disposar de cap llicència per a l'exercici de
l'activitat, atès que aquests fets afecten a les competències municipals.

2.5

El President del microFons de Catalunya comunica que inicien una nova campanya
d'emergència per pal·liar la crisi alimentaria produïda per la Guerra a Mali.

2.6

El Servei Municipal d'Aigua de Roquetes, SOREA, SAU comunica que, d'acord amb el punt 8.4
Remodelació Pou Raval de Cristo, de la Proposta de Millores del Servei pel concurs per a la
contractació de la gestió del servei públic d'abastament d'aigua de Roquetes, s'iniciarà dita
actuació.

2.7

El Servei Municipal d'Aigua de Roquetes, SOREA, SAU comunica que, d'acord amb el punt 8.1
Mirador al Dipòsit Matadero, de la Proposta de Millores del Servei per concurs per a la
contractació de la gestió del servei públic d'abastament d'aigua de Roquetes, s'iniciarà
l'actuació.

2.8

L'Associació de Veïns Torre d'en Gil comunica que a l'Assemblea general de l'Associació de
veïns, celebrada el dia 26 de juliol de 2013, va acordar entre altres, l'acord de renovació dels
membres de la Junta Directiva.

3

Hisenda

3.1

Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de 6.972,81 €,
corresponents a factures incloses en la relació núm. 3, reconèixer les obligacions per import
de 2.609,19 €; i ordenar el pagament.

3.2

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per IBERDROLA COMERCIALIZACION DE
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ULTIMO RECURSO SAU, per import de 1,69 €, 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 mes de
gener de 2014.
3.3

Aprovar el pressupost presentat, per Serveis Vials del Vallés SL, per import de 249,10 € (IVA
inclòs), en concepte de subministrament de panell indicador de la població, i autoritzar i
disposar la despesa.

3.4

Aprovar el pressupost presentat, per Serveis Vials del Vallés SL, per import de 232,39 € (IVA
inclòs), en concepte de subministrament de de senyals per a la pista de l'Hort de Cruells, i
autoritzar i disposar la despesa.

3.5

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 90,08 € a favor d'un
agent de la Policia Local, amb motiu del desplaçament a Tarragona, el dia 10 de febrer de
2014, per tal de declarar com a testimoni en judici al Jutjat de Primera Instància núm.7 de
Tarragona, i ordenar el pagament.

3.6

Aprovar l'annex, per al 2014, al conveni de cooperació entre el CODE i l'Ajuntament de
Roquetes, per al desenvolupament de l'Agència Local de l'Energia, i autoritzar i disposar la
despesa per import de 1.500,00 €.

3.7

Aprovar l'annex, per al 2014, al conveni de col·laboració entre el CODE i l'Ajuntament de
Roquetes, per a la realització del servei de salubritat pública en el terme municipal de
Roquetes, i autoritzar i disposar la despesa per import de 4.335,46 €.

3.8

Trametre a BASE-Gestió d'Ingressos Locals la relació d'expedients sancionadors, per
infracció de l'ordenança de Convivència Ciutadana, per import de 780,00 €.

3.9

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import d’11,95 € a favor del
Servei Català de Trànsit, en concepte de taxa concessió permís tall de la carretera (T-341 i
T342), previst per al dia 1/03/2014 pels actes de carnaval, i ordenar el pagament.

3.10 Aprovar el conveni a signar entre l'Ajuntament de Roquetes i Abelló Assessors, S.L, per al
reintegrament de retribucions indegudament pagades a una funcionària.
3.11 Aprovar el conveni a signar entre l'Ajuntament de Roquetes i una funcionària d'aquest, per
al reintegrament de retribucions indegudes pagades a aquesta.
3.12 Aprovar el pressupost presentat, per OLEGARIO ESTRADA SL, per import de 16.263,88 €
(IVA inclòs), en concepte de reposició dels serveis urbans afectats i la gestió de residus de
l'obra situada al carrers Churruca-València-Ulldecona, propietat de Mestre Soler Associats
S.L., i autoritzar i disposar la despesa.
4.

Llicències urbanístiques

4.1

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de col·locació de pedra de pissarra al
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camí particular que hi ha a la finca situada al camí Vilaret, 28, amb un pressupost de 8.479,00
€ (Exp. 16/2014), i aprovar la liquidació provisional per import de 420,56 €.
5.

Llicències d'activitat

5.1

Donar de baixa l'activitat del carrer Diego de León, 8, de l'Associació Xatibi Centre Cultural
de Roquetes, atès que han traslladat l'activitat al polígon Pla de l'Estació.

6.

Impostos i Taxes

6.1

Anul·lar la liquidació de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana de l'adreça tributària del c. Nules, 7, 1, 2., per duplicitat en una liquidació.

6.2

Requerir als titulars d'unes llicències de gual, que regularitzin l'estat del seu gual, ja sigui
augmentant els metres de la llicència concedida, ja sigui reposant la pintura als metres
autoritzats segons llicència.

7.

Instàncies

7.1

Autoritzar, al Patronat de Festes de Roquetes, per utilitzar el saló de plens de l'Ajuntament
de Roquetes, els dies 7 i 8 de març i 14 d'abril, a partir de les 20h, per tal de realitzar
reunions, amb motiu del procés de selecció de les pubilles de Festes Majors 2014.

7.2

Autoritzar l'ocupació de la via pública, amb un inflable, el 8 de març, de les 16:00h a 20:00h, a
la Urb. Torre d'en Gil núm. 121, amb motiu de la celebració d'un aniversari.

7.3

Concedir, a SMR Insurance Services S.L., informe emès per la Policia Local, referent a
l'accident de circulació, de data 9 de febrer de 2014.

7.4

Autoritzar l'ocupació de la via pública al c/ Pallarés, amb motiu d'unes obres, llicència
urbanística 93/2013.

7.5

Denegar l'autorització per pintar un pas de vianants a l'alçada del núm. 39 del carrer Major.

8.

Serveis Socials

8.1

Concedir la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

9.

Cementiri

9.1

Autoritzar la cessió dels drets funeraris del nínxol número 207 de la sèrie 13a.
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