EXTRACTE DE L' ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 28/2015, DE DATA
11 D'AGOST DE 2015
1. Hisenda:
1.1. Relació de factures 10/2015.
Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de 120.256,81
€, corresponents a factures incloses en l'esmentada relació, Reconèixer les obligacions
per import de 35.778,46 €, corresponents a factures incloses en l'esmentada relació, i
ordenar el pagament.
1.2. Pagament a justificar (correus).
Aprovar el compte justificatiu, per import de 391,12 €.
1.3. Reposició punt enllumenat Polígon de la Ravaleta.
Aprovar el pressupost presentat per ETRA BONAL de referència BI/0035/07-15, per
import de 1.267,11 € (IVA inclòs) en concepte de reposició punt d'enllumenat públic al
Polígon de la Ravaleta, i autoritzar i disposar la despesa.
1.4. Assegurança vehicle matrícula 8892 BKL – Departament Brigada municipal-.
Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 305,84 € a favor de
Vericat Assessoria Tècnica -Manuel Vericat Hierro, en concepte d'assegurança vehicle
Opel Combo 8892BKL, i venciment 07/2015, adscrit al Departament Brigada municipal,
i ordenar el pagament.
2. Urbanisme:
2.1. Concessió de llicència d'obres
Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en arranjament del
camí d'accés a la seva finca, essent el domicili de l'obra Polígon 3 Cami 9019 Ptda.
Covalta, amb un pressupost de 400,00 € (Exp. 13/2015).
2.2. Concessió de llicència d'obres a la mercantil Pavos i Derivados SA.
Concedir, a la mercantil Pavos i Derivados SA, llicència urbanística per realitzar les obres
consistents en ampliació i modernització de la zona de recepció o sacrifici d'aus vives en
industria escorxador d'aviram i sala d'especejament annexa, essent el domicili de l'obra
C-12 Ctra. València, pk 16, amb un pressupost de 996.962,08 € (Exp. 57/2015).
2.3. Concessió de llicència d'obres a la Direcció General del Medi Natural i
Biodiversitat Parc Natural dels Ports.

Primer.- Concedir a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat Parc Natural dels
Ports, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en Manteniment i
consolidació d'una construcció aïllada, essent el domicili de l'obra Casa Cova Avellanes,
amb un pressupost de 60.723,42 € (Exp. 78/2015).
2.4. Concessió de llicència urbanística
Primer.- Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en obres
menors de manteniment d'edifici, essent el domicili de l'obra Sagrat cor, 104, amb un
pressupost de 5.720,00 € (Exp. 83/2015).
2.5. Concessió de llicència urbanística
Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en Reparar cobertes,
parets exteriors i interiors segons pressupost, essent el domicili de l'obra Major, 38,
amb un pressupost de 18.777,00 € (Exp. 84/2015).
3. Béns:
3.1. Renovació autorització d'ocupació de via pública
Renovar l'autorització concedida a l’establiment “Bar La Tasqueta”, a la calçada del
carrer Escorial, 4. L'autorització es renova per tot l’any 2015, amb les mateixes
condicions inicials.
3.2. Renovació autorització d'ocupació de via pública
Renovar la llicència concedida a l’establiment “Bar Mougly”, al carrer Masia.
L'autorització es renova per tot l’any 2015, amb les mateixes condicions inicials.
3.3. Autorització ocupació de via pública
Autoritzar el tall de la via pública des del carrer Sagrat Cor fins la Pl. Pare Cirera durant
els dies en que es cel·lebrin les Festes Majors de la Raval de Cristo 2015, d'acord amb les
condicions establertes a l'informe de la policia local esmentat.
3.4. Baixa la llicència de Gual
Donar de baixa la llicència de Gual de Mitja Jornada núm. 352, de 3 metres linials, al C/
Pau Casals 2.
3.5. Denegació ús del pavelló municipal
Denegar l'ús del pavelló municipal els dies 3, 5, 10 i 11 d'agost de 19,30 a 21,00 hores
atès que el pavelló municipal està tancat el mes d'agost per tasques de manteniment.

3.6. Concessió de la targeta d’aparcament individual
Atorgar la concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones amb mobilitat
reduïda , per tenir un grau de discapacitat que supera els límits del barem de mobilitat.
4. Qualitat de vida:
4.1. Acceptar la subvenció atorgada per l'Institut Català de les Dones a l'Ajuntament
de Roquetes per l'expedient núm. EL-207/2015.
Acceptar la subvenció atorgada per l'Institut Català de les Dones a l'Ajuntament de
Roquetes per l'expedient núm. EL-207/2015,
Atorgant, per dur a terme:
• A-Disseny i elaboració de plans de polítiques de dones la quantitat de 1.550,00€
amb un pressupost de 3.500,00€.
• B2-Programació anual d'activitats adreçades a les dones la quantitat de
1.971,00€ amb un pressupost de 3.500,00€.
5. Festes:
5.1. Concessió de trofeus a la Comissió de Festes de la Ravaleta.
Concedir a la Comissió de Festes de la Ravaleta la relació de trofeus següents:
- 1r.classificat futbol sala
- 1r.classificat al pinxo més bo
- 1r. classificat prova volei fang
- 1r.classificat prova bicicletada
- 1r.classificat all-i-oli més bo
- 1r.classificat a la caracterització més original de la nit medieval
- 1r.classificat al coctel més bo
- 1r.classificat del ping pong
- 1r.classificat al carretó més ràpid
- 1r.classificat torneig de futbolí (2 copes)
- Guanyador a la paella més bona
- Guanyador concurs de guinyot (2 copes)
- 1r.classificat gimcana nocturna
- 1r.classificat de la prova de penyes sorpresa
- 1r.classificat al cotxe clàssic més bonic
- 1r.classificat a la moto clàssica més bonica
5.2. Atorgament de subvenció per a les Festes de la Raval de Cristo 2015.
Atorgar, a la Comissió de Festes de la Raval de Cristo, una subvenció de caràcter
excepcional per import de 3.000 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 334.48900, per
l'organització dels actes amb motiu de la celebració de les Festes de la Raval de Cristo,
que tindran lloc del 29 de juliol al 3 d'agost del 2015.

6. Cultura:
6.1. Acceptar la subvenció a la Diputació de Tarragona per a ens locals – Servei
d’Assistència al Ciutadà, per a la gestió i funcionament dels equipaments municipals
d’interès ciutadà - convocatòria 2015.
Acceptar la subvenció a la Diputació de Tarragona per a ens locals – Servei d’Assistència
al Ciutadà, per a la gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà,
any 2015; en aquest cas, el Pavelló Municipal de Roquetes, per un import de 2.943,90
euros.
6.2. Acceptar la subvenció a la Diputació de Tarragona per a ens locals – Servei
d’Assistència al Ciutadà, per a inversions en equipaments municipals d'interès
ciutadà – convocatòria 2015.
Acceptar la subvenció a la Diputació de Tarragona per a ens locals – Servei d’Assistència
al Ciutadà, per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà – convocatòria
2015; en aquest cas, Construcció pista de jocs a l'Hort de Cruells i l’ Adequació del
Centre d'Interpretació Museística de Roquetes per la creació aquest any d'una exposició
pròpia "Lo Canalero" i una exposició de fotografies antigues de Roquetes, per un
import de 5.975,40 euros.

