EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

1.

Aprovar, si procedeix, esborrany acta número 20/2015, de data 19 de maig de
2015

2.

Correspondència

2.1

L'AMPA ESCOLA MESTRE MARCEL·LÍ DOMINGO comunica que després de la
gran acollida i participació que any rere any té la Jornada de l'Esport a l'escola,
volent repetir l'experiència. La jornada s'organitzarà el diumenge dia 7 de juny
al llarg de tot el dia a les instal·lacions del mateix centre, comptant amb la
prèvia autorització. L'objectiu és fomentar els valors inherents a l'esport i a la
pràctica de jocs a l'escola. És per això, que volen invitar a participar en aquesta
festa familiar, a tot el Consistori.

2.2

El Servei Català de Trànsit adjunta una còpia de l'escrit i la documentació que els
ha tramès l'entitat MOTO CLUB ROQUETES, mitjançant el qual sol·licita
autorització per tancament de la carretera T 341 el proper dia 6 de juny (des de
les 20:00 h. fins a les 22:00 h.) amb motiu de la realització d'activitats de la
Concentració.

3.

Hisenda

3.1

Ordenar el pagament no pressupostari mitjançant transferència a l'Entitat
Urbanística Col·laboradora de Conservació del Pla Parcial Els Pilans de l'import
d'11.455,03 € en concepte de liquidació en període voluntari de quotes de
conservació corresponents al mes d'abril de 2015.

3.2

Requerir a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús, l’import de 137,03 €,
que resulta un cop realitzada la liquidació de les despeses amb motiu de la festa
de Sant Antoni 2015.

3.3

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import 100,00 € a
favor de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, en concepte de taxa per reserva del domini públic radioelèctric ús
privatiu de la Policia Local i ordenar el pagament.

3.4

Aprovar el pressupost per import de 425,92 €, en concepte d'instal·lació de
protector sobretensions per a l'equip de climatització de les dependències de la
Policia Local, i autoritzar i disposar la despesa.

3.5

Aprovar el pressupost per import de 1.696,90 €, en concepte de reparació equip
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de climatització de les dependències de la Policia Local., i autoritzar i disposar la
despesa.
3.6

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 26,20 € en
concepte d'assistència a un seminari d'actualització per a interventors realitzat
a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya a Barcelona, el dia 13 de maig de
2015, i ordenar el pagament.

3.7

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 38,20 € en
concepte d'assistència a la jornada de la segona actualització de la Funció
Pública a l'Auditori de l'IDEC (Institut d'Educació Continuada) a Barcelona, el dia
12 de maig de 2015, i ordenar el pagament.

3.8

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 100,00 € en
concepte de reposició dels serveis urbans afectats, segons llicència d'obres
10/14-S.

3.9

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 62,70 €, en
concepte d'assistència a un seminari d'actualització per a interventors realitzat
a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya a Barcelona, el dia 15 de maig
de 2015, i ordenar el pagament.

3.10

Reconèixer l'obligació per import de 67.689,46 €, (IVA inclòs), corresponent a la
factura número 150115, de data 21 de maig de 2015,autoritzar i disposar la
despesa i reconèixer l'obligació per import de 1.278,93 € (IVA inclòs),
corresponent a la número 150117, de data 21 de maig de 2015, i ordenar el
pagament per import de 68.968,40 €.

3.11

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 €, en
concepte de gestió de residus, segons llicència urbanística núm. 42/2015.

3.12

Concedir al Centre d'Ambulàncies Baix Ebre, S.L., la devolució de la fiança
dipositada per import de 5.109,00 €, en concepte de gestió de residus, segons
llicència urbanística núm. 121/2009.

3.13

Concedir al Centre d'Ambulàncies Baix Ebre, S.L., la devolució de la fiança
dipositada per import de 9.58300 €, en concepte de gestió de residus, segons
llicència urbanística núm. 121/2009.

3.14

Aprovar el compte justificatiu, per import de 378,63€, presentat pel conserge
de l'Ajuntament.

3.15

Rectificar l'errada material del nom de l'empresa, en el sentit on diu: "Aprovar el
contracte de subministrament amb Ofigràfic Serveis per l'Oficina, SL, ..." Ha de dir:
Aprovar el contracte de subministrament amb l'empresa Ricoh, Sistemas, Unión
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Temporal de Empresas, Ley 18/82 de 26 de mayo, UTE NÚMERO DOS amb CIF
U66332040.
4.

Llicències urbanístiques

4.1

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en reparar
entrada de magatzem, essent el domicili de l'obra Urb. Torre d'en Gil, 8, amb un
pressupost de 345,00 € (Exp. 56/2015), i aprovar la liquidació provisional per
import de .

4.2

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en revocar
façanes laterals interior amb monocapa blanc per evitar humitats, essent el
domicili de l'obra Major, 13, amb un pressupost de 1.200,00 € (Exp. 46/2015), i
aprovar la liquidació provisional per import de 61,10 €.

4.3

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en enderroc
parcial de planta sotacoberta en edifici entre mitgeres., essent el domicili de
l'obra Santa Rosa, 3, amb un pressupost de 17.999,34 € € (Exp. 55/2015), i
aprovar la liquidació provisional per import de 892,77 €.

4.4

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en pintar
façana i canviar finestres caseta del port, essent el domicili de l'obra Polígon 2
parcel.la 18, amb un pressupost de 4.868,00 € (Exp. 49/2015), i aprovar la
liquidació provisional per import de 241,45 €.

4.5

Concedir , llicència urbanística per realitzar les obres consistents en fer 100 m2
de tanca. Arranjament de la piscina existent i fer barbacoa en magatzem
existent, essent el domicili de l'obra Polígon 54 parcel.la 60, amb un pressupost
de 9.890,00 € (Exp. 52/2015), i aprovar la liquidació provisional per import de
490,54 €.

4.6

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en Reforma de
bany , essent el domicili de l'obra Major, 7 baixos, amb un pressupost de
2.750,00 € € (Exp. 53/2015), i aprovar la liquidació provisional per import de
136,40 €.

4.7

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en ampliació
porta d'accés al magatzem, essent el domicili de l'obra Gaia, 10, amb un
pressupost de 1.450,00 € (Exp. 41/2015), i aprovar la liquidació provisional per
import de 71,92 €.

4.8

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en tombar un
barandat i arranjament del bany, essent el domicili de l'obra Horta Baixa, 55,
amb un pressupost de 2.100,00 € (Exp. 51/2015), i aprovar la liquidació
provisional per import de 104,16 €.

Junta de Govern Local 21-2015

3/5

4.9

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres per realitzar les obres de
canviar 30 m2 de manises de bany i cuina, al carrer Major, 5, amb un pressupost
de 530,00€ (Exp. 38/2015), i aprovar la liquidació provisional per import de
40,29 €.

4.10

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres d'ampliació d'obertura en
façana al carrer Colon, 6, amb un pressupost de 2.164,07 €, (Exp. 60/2015), i
aprovar la liquidació provisional per import de 107,33 €.

4.11

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en reforma de
banys segons pressupost, al carrer Gaia, 26, amb un pressupost de 1.637,00 €
(Exp. 54/2015), i aprovar la liquidació provisional per import de 81,19 €.

5.

Instàncies

5.1

Comunicar a l'AMPA Escola Mestre Marcel·lí Domingo de Roquetes, que aquest
Ajuntament tindrà en compte, una acurada neteja de les pistes i patis, eliminant
la terra, les pedres i els objectes que podrien provocar accidents indesitjables,
així com la col·laboració de la conserge per controlar l'accés i la correcta
utilització de les instal·lacions del centre, i cedir-los 20 taules i 40 cavallets.

5.2

Cedir a la Lira Roquetense 6 peces d'escenari, 20 portes i 40 cavallets, amb
motiu del concert de primavera i Ball de la Pinyata el dia 20 de juny de 2015.

5.3

Autoritzar a l'Associació de Joves de la Ravaleta, ocupar el Cassal de la Ravaleta
i ocupar la zona de pàrquing annexa al Casal, dia 6 de juny de 2015, per la festa
del soci, i comunicar a la brigada municipal que reparteixi senyals i tanques per
reservar la zona del pàrquing del darrera del Casal de la Ravaleta, i la Policia
Local col·locarà els pamflets prohibint l'estacionament.

5.4

Autoritzar a l'Associació Abu Beker, ocupar l'últim tram del carrer Barcelona
durant la tarda del dia 14 de juny de 2015, amb motiu d'un lliurament de premis
als nens.

5.5

Cedir a l'AMPA de l'Institut de Roquetes, 300 cadires, per al dia 19 de juny de
2015, amb motiu de la festa fi de curs.

5.6

Autoritzar, col·l.ocar una atracció infantil inflable a l'Hort de Cruells per
celebrar un aniversari, el dissabte dia 30 de maig, pel matí.

6.

Obres Públiques i Serveis
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6.1

Denegar autorització per connexió d'aigua potable a la parcel·la de la seva
propietat, atès que aquesta parcel·la es troba en sòl urbanitzable programat,
sector S, d'acord amb el Pla General d'Ordenació Urbana, i que es desenvolupa
mitjançant Plans Parcials d'Ordenació, l'àmbit del qual haurà de coincidir amb
els sectors de planejament, i a data d'avui aquest sector no s'ha desenvolupat.

7.

Serveis Socials

7.1

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

7.2

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

8.

Cementiri

8.1

Concedir la cessió dels drets funeraris dels nínxols números 234 i 237 de la sèrie
13ª del cementiri municipal.

8.2

Autoritzar el trasllat de restes al nínxol número 62 de la sèrie 2ª del cementiri
municipal.

9.

Impostos i Taxes

9.1

Anul·lar els rebuts per no correspondre el seu pagament de la taxa de guarderia
rural.
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