EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 15/2014, DE 22 D'ABRIL
1.

Aprovar esborrany acta anterior, número 14/2014, de data 8 d'abril.

2.

Correspondència

2.1

El Consell Comarcal del Baix Ebre comunica la resolució del servei d'ajuda domicili.

2.2

AQUA ROQUETES, comunica la reducció de l'horari d'obertura del centre a partir de
l'any 2014 i l'horari d'estiu.

2.3

La Gerència Territorial del Cadastre informa que els valors cadastrals dels immobles
urbans d'aquest municipi, han estat actualitzats pel coeficient de 1,10 que a l' efecte
ha establert l'article 73 de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos
Generals de l'Estat per a l'any 2014, d'acord amb la sol·licitud formulada per
l'Ajuntament.
Atès que aquesta sol·licitud d'actualització d'aplicació comprenia l'any 2014 i
següents; els valors cadastrals es veuran novament actualitzats, sempre que es donin
la resta de requisits establerts legalment.
El coeficient d'actualització dels valors cadastrals que està previst incorporar al
projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2015, que correspondria a
aquest municipi és del 1,10.

2.4

La Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre
comunica que, organitza el 12è sopar solidari, el proper 25 d'abril, a les 21:30 h., al
pavelló municipal de Roquetes.

2.5

El Departament de la Presidència publica al DOGC la Llei 5/2014, del 8 d'abril, de
mesures relatives al Fons de cooperació local de Catalunya del 2013 i el 2014.

3.

Hisenda

3.1

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per IBERDROLA GENERACION SAU,
per import total de 164,11 € 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 mes de març de 2014.

3.2

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per IBERDROLA
COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO, SAU, per import total de 2,63 €, 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 mes de
març de 2014.
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3.3

Aprovar el pressupost número 1211, de data 01/04/2014, presentat per Joan Trullén
Pla,per import de 116,74 € (IVA inclòs), en concepte d'adquisició de destructora de
paper per al Dispensari de la Raval de Cristo, i autoritzar i disposar la despesa.

3.4

Aprovar el pressupost número 9, de data 25/03/2014, presentat per GUERIN
TORTOSA, per import de 180,41 € (IVA inclòs), en concepte de substitució
d'interruptors diferencials de les instal·lacions de la Brigada municipal, i autoritzar i
disposar la despesa.

3.5

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 200,00 €, en concepte de
correcta gestió de residus, referent a la llicència d'obres número 10/13-S.

3.6

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 €, en concepte de
correcta gestió de residus, segons la llicència d'obres número 11/2014.

3.7

Concedir, la devolució de les fiances dipositades per import de 369,67 €, en concepte
de correcta gestió de residus i de 669,00 €, per afectació de serveis urbans, segons la
llicència d'obres número 22/2011.

3.8

Aprovar el pressupost – oferta núm. 2165, de data 4 d'abril de 2014, presentat per
Sports Fevi SL, per import de 113,74 € IVA inclòs, per proteccions postes volei fets a
mida, 4 trams, i autoritzar i disposar la despesa.

4.

Llicències urbanístiques

4.1

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres consistents en tallar la tanca per
col·locar porta corredera de 2,40 ml a la finca situada al carrer Lleida, núm. 36, amb un
pressupost de 400,00 € (Exp. 38/2014), i aprovar la liquidació provisional per import
de 40,29 €.

4.2

Concedir, a Najuen S.C.P., llicència urbanística per realitzar les obres consistents en la
construcció de dos envans i mampares de fusta a la finca situada al carrer Canal, núm.
3b, amb un pressupost de 600,00 € (Exp. 41/2014), i aprovar la liquidació provisional
per import de 40,29 €.

4.3

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres consistents en repicar parets i
reparar el fals sostre de 20 m2 a la finca situada al carrer Ros de Medrano, núm. 7,
amb un pressupost de 1.050,00 € (Exp. 42/2014), i aprovar la liquidació provisional
per import de 55,73 €.

4.4

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres consistents en reformar la cuina
a la finca situada al carrer Major, núm. 31, 1er, amb un pressupost de 2.150,00 € (Exp.
43/2014), i aprovar la liquidació provisional per import de 106,64 €.

4.5

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres consistents en la perforació d'un
pou fins a 7.000 m3 a la finca situada al polígon 38 parcel·la 466, amb un pressupost
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de 5.600,00 € (Exp. 40/2014), i aprovar la liquidació provisional per import de 277,76
€.
4.6

Concedir, al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), llicència urbanística per a
legalitzar les obres consistents en la reforma de local situat en planta baixa d'un
edifici d'habitatges, destinat a oficina bancària, de superfície 191,21 m2 útils a la finca
situada a l'Avinguda Diputació s/n, amb un pressupost de 84.170,56 € (Exp.118/2013),
i aprovar la liquidació definitiva i que és com segueix::
Tècnic

Autoliquidació

Diferència

Pressupost

84.170,56 €

Impost

3.013,31 €

1.110,96 €

1.902,35 €

Taxa

1.161,55 €

428,55 €

733,30 €

Total

4.174,86 €

1.539,21 €

2.635,65 €

4.7

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres consistents en la col·locació de
porta i finestra i reparació de façana a la finca situada al carrer Sol, 18, amb un
pressupost de 3.000,00 € (Exp. 33/2014), i aprovar la liquidació provisional per import
de 148,80 €.

4.8

Concedir llicència de primera ocupació de l'immoble situat a la urbanització els Pilans,
47, construit d’acord amb la llicència d’obres número 22/2011.

4.9

Concedir, la bonificació del 50% del l'ICIO, corresponent a la llicència de les obres que
té per objecte la reforma d'edificació existent i a la reconstrucció d'un habitatge,
situat al carrer Sant Bertomeu, 9, (Expedient 110/2013).

4.10

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de tancament parcial de la finca
amb muret i tanca metàl·lica al polígon 38 parcel·la 77, amb un pressupost de
6.010,00 € (Exp. 45/2014), i aprovar la liquidació provisional i que és com segueix::

4.11

Tècnic

Autoliquidació

Diferència

Pressupost

6.010,00 €

4.875,00 €

Impost

215,16 €

174,53 €

40,63 €

Taxa

82,94 €

67,28 €

15,66 €

Total

298,10 €

241,81 €

56,29 €

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de reparar voladís, paret mitgera,
fumerals i teules segons pressupost de 2.145,00 €, al carrer Santa Càndia, 16 (Exp.
46/2014), i aprovar la liquidació provisional per import de 106,39 €.
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5.

Obres i Serveis

5.1

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de rebaix de vorera per accedir al
gual a la urbanització Torre d'en Gil, 5, amb un pressupost de 378,00 € (Exp. 3/14-S), i
aprovar la liquidació provisional per import de 40,29 €.

5.2

Requerir a Sociedad de Prevención de Nueva Activa, S.L.U. per tal que, un cop venci el
contracte número 099430832, el proper 1 de maig, continuï prestant el servei objecte
del mateix, única i exclusivament, fins la formalització del document contractual amb
qui resulti adjudicatari del corresponent procediment de contractació en què, en tot
cas, es garantiran els principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i
transparència dels procediments, no discriminació i igualtat de tracte, una eficient
utilització dels fons, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l'oferta
econòmicament més avantatjosa.

6.

Impostos i taxes

6.1

Anul·lar el rebut de la Taxa de Clavegueram, any 2013, relatiu a l'immoble del carrer
Major, 18, principal, i emetre un altre rebut pel mateix concepte i import a nom del
titular correcte.

6.2

Anul·lar el rebut de la Taxa de Clavegueram, any 2013, relatiu a l'immoble del c.
Cervantes, 40, 2, 4 de Roquetes, i emetre un altre rebut pel mateix concepte i import
a nom del titular correcte.

6.3

Anul·lar el rebut de la Taxa de Clavegueram, any 2013, relatiu a l'immoble de la urb.
Torre d'en Gil, 108 de Roquetes, així com procedir a la devolució d'ingressos indeguts
per l'import de 23,10 €, i emetre un altre rebut pel mateix concepte i import a nom
del titular correcte.

6.4

Anul·lar el rebut de la Taxa de clavegueram, any 2013, relatiu al carrer Gasol número
18 B per no correspondre, i donar de baixa del padró de la Taxa de Clavegueram.

6.5

Anul·lar el rebut de la Taxa de Clavegueram, any 2013, de l'edifici del carrer
Churruca, 2, per no correspondre, i donar de baixa del padró de clavegueram.

7.

Instàncies

7.1

Concedir, a BCN ASSESSORAMENT I GESTIÓ, informe emès per la Policia Local
referent a l'accident de circulació de data 29 de març de 2014.

7.2

Concedir llicència de gual de mitja jornada número 158, de les 8:00 h. a les 20:00 h.,
de 3 m.l., al carrer Ulldecona, 5, d'aquest municipi.

7.3

Denegar autorització per l'obertura de carrer i connexió a la xarxa de clavegueram al
carrer Canal, 7 cantonada carrer Santa Bàrbara, atès que no disposa de xarxa
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separativa.
7.4

Autoritzar l'ocupació de la via pública, col·locant 4 taules i cadires a la vorera davant
de l’establiment “Bar Ramonet”, al carrer Major, 7. L'autorització és per tot l’any
2014, aprovar la liquidació definitiva de les taxa, per un import total de 163,00 €.

7.5

Renovar l'autorització concedida a Joan Amaré Gisbert, C.B. per situar 3 taules i
cadires a la vorera davant de l’establiment “Bar-Restaurant Amaré”, a l'avinguda del
Port de Caro, 2. i aprovar la liquidació definitiva de taxa, per un import total de
125,00 €.

7.6

Concedir, llicència de gual permanent núm. 624, a la urbanització Torre d'en Gil, 5. de
3 m.l..

7.7

Concedir permís per ocupar l'espai, amb una taula, al costat del mercat municipal, el
dia 23 d'abril de 2014, durant el matí a l'escola de naturalistes “lo Caro”.

7.8

Concedir permís, a l'Associació de Veïns la Ravaleta, per a utilitzar els 25 taulells i 50
cavallets, per al dia 26 d'abril de 2014, amb motiu de celebrar la festa del soci de
l'AAVV de la Ravaleta.

7.9

Concedir permís, a Convergència Democràtica de Catalunya de Roquetes, ocupar la
vorera del canal (costat restaurant Amaré), el dia 23 d'abril de 2014.

7.10

Denegar llicència de gual de mitja jornada al carrer Sant Blai, 2, i amb horari de les
7:00 h. a les 19:00h. i zona anàloga., atès que l'amplada de la porta de l'immoble del
carrer Sant Blai, núm. 2, és de dos metres, i per tant, insuficient per entrar un vehicle.

8.

Cementiri

8.1

Revertir la concessió dels drets funeraris del nínxol número 82 de la sèrie 1a del
Cementiri Municipal a l'Ajuntament, atès que no s'ha satisfet la taxa, i donar de baixa
del padró de la taxa de cementiri, el nínxol número 82 de la sèrie 1a. a efectes 1 de
gener de 2015.

8.2

Comunicar que, el nínxol número 121 de la sèrie 13a reverteix a l'Ajuntament, atès
que no s'ha satisfet la taxa, i donar de baixa del padró de la taxa de cementiri, el
nínxol número 121 de la sèrie 13a. a efectes 1 de gener de 2015.

9.

Subvencions

9.1

Sol·licitar autorització, pel Centre Obert “Xirinxina” de Roquetes, per acreditar-se
com a destinataris d'aliments procedents de retirades de mercat a la Direcció General
d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries per mig del Banc d'Aliments de
la nostra demarcació.
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