EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 7/2016 DE DATA 16
DE FEBRER
1. Hisenda
1.1. Liquidació de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local de l'empresa Gas Natural Servicios SDG, SA (electricitat)
Aprovar la liquidació corresponent l'any 2015 de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer l'empresa Gas Natural
Servicios SDG SA per import de 1.746,63 euros.
1.2. Liquidació de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local de l'empresa Gas Natural Servicios SDG, SA (gas)
Aprovar la liquidació corresponent l'any 2015 de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer l'empresa Gas Natural
Servicios SDG SA per import de 698,07 euros.
1.3. Pagament a justificar despeses de correus
Aprovar el compte justificatiu, per import de 359,62 €.
1.4. Aprovar la relació de factures número 1/2016
Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de 1
corresponents a factures incloses en l'esmentada relació, i ordenar el pagament.

€,

1.5. Liquidació de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local de l'empresa Corporación Alimentaria Guissona SA
Aprovar la liquidació corresponent a l'any 2015 de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer l'empresa Corporación
Alimenataria Guissona SA per import de 117,69 euros.
2. Llicències d'activitats
2.1. Canvi de nom de l'establiment situat a l'Av. Port de Caro, 25 baixos
Revocar l'acord de la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2016 de "Donar-se
per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de "Venda de queviures i locutori"
amb núm d'expedient de llicència d'activitat 182/2005, situat a l'Av. Port de Caro, 25
baixos, 2.
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2.2. Comunicació inici activitat reparació d'ordinadors i publicitat
Donar-se per assabentada de la comunicació de l'inici de l'activitat de reparació
d'ordinadors i publicitat comunicat el 26 de gener de 2016, al carrer Isabel II, 11Escorial, 3 baixos amb les següents condicions:
- En cas de fer obres i/o instal·lacions elèctriques de telecomunicacions,
abastament d'aigua, aire condicionat, rètols publicitaris en façana etc. haurà de
demanar la preceptiva llicència urbanística. Segon.- Inscriure l’esmentat activitat
en el Registre municipal d’activitats. L'ajuntament incorporarà l'activitat en un
pla d'inspecció per verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial
aplicable.3. Llicències urbanístiques
3.1. Devolució fiança llicència d'obres expedient 116/2015
Concedir, la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 € en concepte de
gestió de runes a la llicència urbanística núm. 116/2015.
3.2. Comunicació de llicència de primera ocupació de les obres de construcció d'una
nau adossada situat al polígon industrial La Ravaleta parcel·la 21
Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia de la primera ocupació de les obres
de construcció de nau adossada al Polígon Industrial "La Ravaleta" parcel·la 21,
sol·licitada per la mercantil Federico Garcia y dos mas CB,
3.3. Concessió llicència d'obres expedient 5/2016
Donar-se per assabentada de les obres que pretén realitzar la senyora Mª Cinta Ribes
Centelles , consistents en substituir la tanca existent per mur en 40 ml, essent el
domicili de l'obra Barranc dels Molins, 35, amb un pressupost de 2.300,00 € (Exp.
5/2016), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers, amb les condicions
especificades en l'informe de l'arquitecte que son les següents:
•
•
•

Haurà de dipositar una fiança mínima de 150€ per garantir la gestió de runes.
Haurà de portar informe favorable de carreteres de la Diputació de Tarragona al
ser les obres dintre de la servitud de protecció.
El el valor de les obres no serà compensat en expedient d'expropiació, de
reparcel.lació o compensació quan el sector es desenvolupi.

3.4. Concessió llicència d'obres expedient 10/2016
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Donar-se per assabentada de les obres que pretén realitzar el senyor Javier Fabregues
Garcia, consistents en tapiar finestres de l'immoble i es destinarà per estacionament
puntual de vehicles agrícoles, essent el domicili de l'obra Polígon 55 parcel·la 16,
Partida Horta, amb un pressupost de 200,00 € (Ex. 10/2016), amb un import total de
40,29 €.
3.5. Concessió llicència d'obres expedient 8/2016
Donar-se per assabentada de les obres consistents en formigonar el terra i col·locar
poste i cuadro de llum, essent el domicili de l'obra Polígon 38 parcel·la 437, partida
Terrapico, amb un pressupost de 435,25 € (Exp. 8/2016), amb un import total
40,29 €.
3.6. Concessió llicència d'obres expedient 121/2015
Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en construcció aigües
fora edificació destinada a habitatge unifamiliar aïllat, essent el domicili de l'obra Urb.
Pilans, 132 – Carrer Alfàbega, amb un pressupost de 103.204,00€ (Exp. 121/2015), amb
un import total 5.118,92 €.
4. Obres Públiques i Serveis
4.1. Concessió llicència urbanística de serveis expedient 23/15-S
Concedir, llicència urbanística per dur a terme les obres "Obertura de 4 m. de rasa en
vorera i calçada per connectar l'immoble a la xarxa de clavegueram.", a l'adreça C/
Consolació,4, amb les condicions fixades per l'arquitecte tècnic municipal en el seu
informe i que són:
• Abans de la troneta de registre i a l'interior de l'edifici, s'inclourà una troneta de
separació de greixos atès que l'activitat a implantar inclou un obrador de
productes càrnics.
• Haurà de presentar una fiança de 150 € per la gestió de residus. La devolució
d'aquesta fiança s'ha de sol·licitar expressament adjuntant certificat emès per un
gestor autoritzat.
• Haurà de dipositar una fiança per a la correcta reposició dels serveis urbans
afectats, per un import de 300,00 € i que no podrà ser retornada abans de
transcorreguts 6 mesos des de la finalització dels treballs.
5. Contractació
5.1. Aprovar el pressupost presentat per T-Systems
Aprovar el pressupost presentat per la mercantil T-Systems, per import de 2.452,10 €
(21% IVA inclòs), per al manteniment del programari SICAL corresponent a l'any 2016.
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5.2. Aprovar pressupost presentat per Sastreria Fernández
Aprovar el pressupost per import de 2.925,41 € (21% IVA i transport inclosos), per a
l'adquisició de 15 pantalons d'estiu multibutxaques bielàstics, 15 polos bicolor blau i 15
suèters tèrmics bicolor blau destinats a reposar el material de l'uniforme reglamentari
de la Policia Local.
5.3. Acceptar resolució de revocació final expedient PEOL/2010/0316
Acceptar la resolució de revocació final total de la subvenció destinada a la formació
obligatòria i transversal o professionalitzadora de cadascun dels treballadors/ores
contractats/des, atorgada a l'entitat Ajuntament de Roquetes, en la quantia de 6.500,00
euros. (Núm. d'expedient PEOL/2010/0316).
Acceptar l'obligació de l'Ajuntament de Roquetes de reintegrar a la Generalitat de
Catalunya la quantitat de 6.500,00 euros, percebuda indegudament, més el interessos
legals en la quantia de 130,00 euros.
6. Béns
6.1. Cessió d'espai a la Unió de Pagesos amb motiu d'una xerrada per la campanya
electoral 23/02/2016
Autoritzar a la Unió de Pagesos de Catalunya l'ús de la Sala Polivalent de la Biblioteca
Mercè Lleixà, amb motiu de la xerrada a realitzar com a campanya electoral per les
Eleccions Agràries al Camp, el proper dimarts 23 de febrer de 2016 a les 19:00 hores.
6.2. Llicència de gual permanent
Concedir, llicència de gual permanent núm. 577, de 3 ml. al carrer Agustí Querol, 10.
6.3. Cessió de material i espai al Club Patí Roquetes el dia 23/04/2016
Cedir al Club Patí Roquetes el material sol·licitat – 3 cadires i 3 taules tipus pupitre, 50
cadires normals i 7 taules de 2 a 3 m de llargada – amb motiu de III Trofeu de patinatge
artístic de la ciutat de Roquetes que tindrà lloc el proper 23 d'abril de 2016.
6.4. Autorització inflable festa aniversari el dia 5/03/2016
Autoritzar, ocupar la via pública amb un inflable ubicat a sobre la vorera enfront del
domicili Torre d'en Gil 121, quedant apartat del trànsit rodat, i sempre i quan es prengui
mesures adequades per evitar perjudicis a tercers, el proper dia 5 de març de les 16:00 a
les 20:00 hores, aproximadament.
6.5. Canvi de titularitat de la zona de càrrega i descàrrega de l'Av. Port de Caro, 30
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Rectificar l'apartat segon de l'acord de Junta de Govern Local de data 26 de gener de
2016 notificat amb registre de sortida núm. 226 de data 27 de gener de 2016, on diu: "
Establir una zona de càrrega i descàrrega, amb caràcter general, de 10 mts, a l0av. Port de
Caro, 30, en horari de les 8 a les 14 h, i de les 17 a les 20 h."
Ha de dir: "Establir una zona de càrrega i descàrrega, amb caràcter general, en les
mateixes característiques."
6.6. Cedir material al Club Patí Roquetes els dies 21,22, i 23 de març de 2016
Cedir al Club Patí Roquetes el material sol·licitat -40 cadires i 5 taules de 2 a 3m de
llargada- amb motiu de VII Campus de patinatge artístic de Setmana Santa, que tindrà
lloc els propers dies 21, 22 i 23 de març de 2016.
6.7. Renovar l'autorització concedida a l’establiment “Bar Dayma”
Renovar l'autorització concedida per situar 2 taules i cadires davant de l’establiment
“Bar Dayma”, a la vorera de l'avinguda del Port de Caro, 25. L'autorització es renova per
tot l’any 2016, amb les mateixes condicions inicials, salvant el dret de propietat i sense
perjudici a tercers.
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