EXTRACTE DE L' ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
1.

Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior, número 17/2015, de data 28
d'abril de 2015,

2.

Hisenda

2.1

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa que ha de satisfer ENDESA ENERGIA,
S.A.U., per import de 121,00 €, en concepte de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats
explotadores de serveis de subministrament d'electricitat, durant el mes de
febrer de 2015.

2.2

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa que ha de satisfer ENDESA ENERGIA,
S.A.U., per import de 6.206,93 €, en concepte de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats
explotadores de serveis de subministrament d'electricitat, durant el primer
trimestre de 2015.

2.3

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 108,70 €
en concepte d'assistència al taller pràctic "Proyecto Esperanto Consitalnetwork"
el dia 9 d'abril de 2015 a Madrid, i ordenar el pagament.

2.4

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 6,09 €, en
concepte de compra de material, per al Centre Obert, i ordenar el pagament.

2.5

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació a favor de BASE Gestió
d'Ingressos, les quotes corresponents al primer semestre de 2014, i que tot
seguit es detallen:
Parcel·la 154 – 156,01€ / semestre
Parcel·la 155 – 187,62€ / semestre
Parcel·la 156 – 189,26€ / semestre

2.6

Aprovar l'acta de preus contradictoris que acompanya a la certificació d'obra
núm. 2 i última de l'obra "Camins malmesos pels aiguats de 2012" i que es
detallen a continuació:
FBB11111

Senyalització vertical composta per placa i suport 224,28€
de tub d'acer fixat al formigó.

HBC12300

Balissa de plàstic reflectant de 75 cm d'alçada

29,58€

Així com aprovar la certificació núm. 2 i última per import de 68.968,40€ (IVA
inclòs), corresponent a l'obra "Condicionament dels camins malmesos pels
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aiguats de novembre de 2012".
3.

Llicències d'activitat

3.1

Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de venda de
fruites i verdures, situada al carrer Escorial, 2, baixos (amb accés per l'avinguda
Port de Caro).

3.2

Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de restaurant
bar, situada al carrer Sagrat Cor, 84.

3.3

Donar-se per assabentada que, amb efectes de data 11 de març de 2015,
exerceix l’activitat d'explotació ramadera, sense ànim de lucre, amb un màxim
de 5 animals, al polígon 27 parcel·la 187, d’aquest municipi.

3.4

Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat d'explotació
avícola, situada al polígon 17 parcel·la 137.

3.5

Autoritzar a l'Associació 4x4 de les Terres de l'Ebre dur a terme una ruta amb
vehicles 4x4, de caràcter no competitiu, amb un màxim de 15 vehicles, que
transcorrerà pel camí del Port i el camí de Beseit, situats dintre del terme
municipal de Roquetes, el dia 14 de juny de 2015.

4.

Obres Públiques i Serveis

4.1

Concedir, a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN, SDG, S.A. llicència urbanística per
realitzar les obres d'obertura de rasa en vorera i calçada de 25*0,4 m. per
connexió d'1 ramal per subministrament a nous abonats al carrer Gaia, 10, amb
un pressupost de 1.511,62 €. (Exp. 11/15-S).

5.

Llicències urbanístiques

5.1

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres de repicar parets i col·locar
monocapa al carrer Sagrat Cor, 50, amb un pressupost de 6.044,00 € (Exp.
34/2015).

5.2

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres de repicar paret de
magatzem al carrer Churruca, 3, amb un pressupost de 1.072,00 € (Exp.
45/2015).

5.3

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres de reforma de la cuina 8
m2. I plaques al carrer Lliri, 5, amb un pressupost de 1.100,00 € (Exp. 48/2015).

6.

Instàncies
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6.1

Concedir, a BCN Assessorament i Gestió, informe emès per la Policia Local
referent a l'accident de circulació, de data 13 d'abril de 2015.

6.2

Concedir, a SMR Insurance Services, S.L., informe emès per la Policia Local
referent a l'accident de circulació, de data 19 d'abril de 2015.

6.3

Autoritzar ocupar la via pública mentre es repara la façana al carrer Churruca, 3.

6.4

Concedir un duplicat del distintiu del gual número 407 situat al carrer Sant
Mateu, 26.

6.5

Concedir, al Club BTT Terres de l'Ebre de Roquetes, amb motiu de la marxa de
BTT, el diumenge dia 31 de maig de 2015, el material següent: 25 tanques
metàl·liques grogues, 30 taules i 60 cavallets, 250 cadires, 4 carpes interiors,
6 contenidors d'escombraries, megafonia.

6.6

Autoritzar al Club Voleibol Roquetes ocupar el el pavelló, així com cedir-los
l'equip de megafonia, i 25 cadires, i es retiraran les porteries, i es deixarà en
condicions optimes de neteja, per al cap de setmana del 16 al 17 de maig de
2015.

6.7

Autoritzar col·locar una carpa al carrer Balmes, al costat del Restaurant Amaré,
el divendres dia 8 de maig de 2015 de les 10:00 a les 13:00 hores.

7.

Subvencions

7.1

Sol·licitem participació pel Centre Obert “Xirinxina” de Roquetes per acreditarse com a destinataris d'aliments procedents del Plan 2015 d'ajuda a les
persones més desfavorides per mig del Banc d'Aliments de la nostra
demarcació.

7.2

Sol·licitar la subvenció a la Direcció General de Joventut del Departament de
Benestar Social i Família pel projecte “A Roquetes les continuem volent ben
fetes” per un import de 96.725,94€, i comprometre’ns a la realització de les
activitats per a les quals es demanen les sol·licituds, en cas d’obtenir-la.

7.3

Sol·licitar una subvenció al Departament de Benestar Social i Família, per a
finançar les despeses derivades del disseny i elaboració d’un pla de polítiques
de dones (supòsit A) i la implementació de projectes que incorporin la
perspectiva de gènere i de les dones (supòsit B), concretament per la
programació anual d’activitats adreçades a les dones –Projecte B2., en
concepte d’elaboració i disseny del Pla Local de Política de dones de Roquetes
2015-2019 per un import de 3.500,00 € (supòsit A) i 3.000,00 € pel projecte B2
sobre un pressupost de despeses de 3.500,00 €, així com comprometre'ns a la
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realització de les activitats per a les quals es demana la sol·licitud, en cas
d’obtenir-la.
7.4

Sol·licitar una subvenció de 3.257,03€ i de 2.977,77 € al Consell Català de
l'Esport, per a finançar la substitució de fusteria interior dels vestidors i el
subministrament de material esportiu (número de referència de la instal·lació al
CeeC 4313310004), d'acord al pressupost de 3.618,92€ i 3.308,64€
respectivament, així com comprometre'ns a la realització de l'actuació per a les
quals es demana la sol·licitud, en cas d’obtenir-la.

8.

Transport social

8.1

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

9.

Urbanisme

9.1

Aprovar l'acord entre l'Ajuntament de Roquetes i l'Entitat Urbanístic de

Conservació Pla Parcial dels Pilans sobre el Pla d'Eficiència Energètica de
la Urbanització "El Pilans".
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