EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM. 18/2014, DE 13 DE MAIG

1.

Aprovar esborrany acta anterior, número 17/2014, de data 6 de maig.

2.

Correspondència

2.1

La Direcció General de Transports i Mobilitat comunica que, com cada any des del
2002, la Unió Europea ha convocat la celebració de la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura durant el mes de setembre.
Des dels Serveis Territorials convocaran als responsables d'aquest Ajuntament a una
reunió informativa que tindrà lloc el proper dia 22 de maig a les 11 h. a la seu de
l'IDECE ((Av. Generalitat, 116, Tortosa).

3.

Hisenda

3.1

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per ENDESA ENERGIA S.A.U, per
import de 103,74 €, en concepte de taxa de facturació de gas, i de 3.836,74 €, en
concepte de taxa de facturació d'electricitat, per la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament, durant el primer trimestre de 2014.

3.2

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per ENDESA DISTRIBUCIÓN
ELÈCTRICA SL, per import de 10.667,80 €, en concepte de taxa de facturació
d'electricitat, per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament, durant el primer
trimestre de 2014.

3.3

Aprovar la liquidació de l'ocupació de la via pública, amb materials de construcció i
altres, corresponent al mes d'abril de 2014, per import de 237,50 €.

3.4

Trametre, a BASE-Gestió d'Ingressos Locals, el deute pendent de Mestre Soler
Associats SL, per import de 6.412,50 €, en concepte d'ocupació de la via pública dels
mesos de març de 2011 al mes d'agost de 2013, per al seu cobrament en via executiva

3.5.

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 €, en concepte de
gestió de residus de la construcció, segons llicència d'obres número 30/2010.

3.6

Aprovar la relació número 06/2014, referent a l'impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) que ascendeix a l'import total de 8.323,90 €,
liquidacions des de la número 87 fins a la número 104/2014.

3.7

Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de 10.508,51
€, corresponents a factures incloses en la relació de factures núm.8/2014 I ordenar el
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pagament.
4.

Llicències d'activitat

4.1

Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de venda de pa –
pastisseria, situada al carrer Major, 26, baixos.

4.2

Donar-se per assabentada que, amb efectes de data 13 de desembre de 2013, s'
exerceix l’activitat de teràpies alternatives, al carrer Canal, 3b, baixos, d’aquest
municipi,.

4.3

Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de restaurant bar,
situada al carrer Masia, número 1.

4.4

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

5.

Llicències urbanístiques

5.1

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de construcció d'un muret de 20
ml per 0,80 d'alt a l'emplaçament de Raval a Tortosa,5, amb un pressupost de 600,00 €
(Exp. 55/2014), així com aprovar la liquidació provisional per import total de 40,29 €

5.2

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de reparar canal de teulada i
canviar tub de la baixant i reparar balcons, al carrer Sant Vicent, 10, amb un pressupost
de 837,00 € (Exp. 47/2014), així com aprovar la liquidació provisional per import total
de 48,10 €.

5.3

Concedir, a CBE Making Dance, llicència urbanística per realitzar les obres de reforma
de local per adaptació a escola de ball, a la Ctra. Mas de Barberans, 32, amb un
pressupost de 5.509,12 (Exp. 48/2014), així com aprovar la liquidació provisional per
import total de 273,26 €.

5.4

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres d'arranjament de cuina i canviar
finestres al carrer Mangrané, 13, amb un pressupost de 6.330,60 € (Exp. 52/2014), així
com aprovar la liquidació provisional per import total de 314,00 €.

5.5

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de lluir paret mitjanera de l'edifici
situat al carrer Rebull, 22, amb un pressupost de 1.440,00 € (Exp. 54/2014), així com
aprovar la liquidació provisional per import total de 71,42 €.

5.6

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres d'arranjament parcial de l'immoble
en la coberta i terrat existent, al carrer Sant Roc, 6, amb un pressupost d'11.500,00 €
(Exp. 49/2014), així com aprovar la liquidació provisional d'aquesta llicència
urbanística, i que és com segueix::
Tècnic
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Autoliquidació

Diferència

Pressupost

5.7

11.500,00 €

7.117,00 €

4.383,00 €

Impost

411,70 €

254,79 €

156,91 €

Taxa

158,70 €

98,21 €

60,49 €

Total

570,40 €

353,00 €

217,40 €

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de legalització de piscina al
polígon 26 parcel·les 48 i 52, a la carretera Mas de Barberans, km.27, amb un
pressupost de 20.530,00 € (Exp. 18/2014), i així com aprovar la liquidació provisional i
que és com segueix::
Tècnic
Pressupost

Autoliquidació

Diferència

20.530,00 €

8.700,00 €

11.830,00 €

Impost

734,97 €

311,46 €

423,51 €

Taxa

283,31 €

120,06 €

163,25 €

Total

1.018,28 €

431,52 €

586,76 €

6.

Obres i Serveis

6.1

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de rebaix de vorada per facilitar
l'accés al gual número 487, situat al carrer Major, 48-50, amb un pressupost de 100,00
€ (Exp. 5/14-S), així com aprovar la liquidació provisional per import de 40,29 €.

7.

Impostos i Taxes

7.1

Anul·lar el rebut de la Taxa de Clavegueram, any 2013, relatiu a l'immoble del c. Sant
Joaquim, 4, 1 de Roquetes,i emetre un altre rebut pel mateix concepte i import a nom
del titular correcte:

8.

Instàncies

8.1

Autoritzar l'ocupació de la via pública amb 3 taules i cadires, a la vorera i calçada
davant de l’establiment “Bar El Güelu”, al carrer Sant Josep, 5. L’autorització es
concedeix per a l'anualitat 2014, així com aprovar la liquidació definitiva de les taxes,
per un import de 157,40 €.

8.2

Informar que les cantonades del carrer Lleida amb carrer Isaac Peral es poden
senyalitzar horitzontalment amb pintura groga, prohibint l'estacionament, i en quant
al carrer Mossèn Samuel, no es creu convenient pintar-les, atès que no s'ha detectat la
mateixa problemàtica.

977 501 511
977 500 524
ajuntament@roquetes.cat
Av. Diputació s/n
43520 Roquetes

8.3

Concedir, al senyor Joaquim Llopis Colomina, regidor del Partit Popular de Roquetes,
autorització per a instal·lar un estant/carpa movible de dimensions 3m x 3m del Partit
Popular a la vorera al costat del mercat municipal (damunt del canal) per al dia 23 de
maig de 2014, de les 10 h.a les 14h.
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