EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM. 36/2015, DE DATA 13 D'OCTUBRE

1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior, de data 6 d'octubre de 2015
2. Hisenda
2.1 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 37,95 €, en
conceptes de desplaçament i dieta, per l'assistència a una comissió de cultura que va
tenir lloc al Palau Moja de Barcelona, I Autoritzar el pagament.
2.2 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 46,60 €, en
concepte de desplaçament a la Fira del Llibre en català per realitzar compres de llibres, i
autoritzar el pagament.
2.3 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import 26,92 €, en
concepte de desplaçament i dieta, per assistir a una entrevista a Catalunya Radio per
parlar sobre la biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà, i autoritzar el pagament.
2.4 Concedir , la devolució de la fiança dipositada , per import de 150,00 € en concepte
de gestió de runes a la llicència urbanística núm. 73/2015.
2.5 Ordenar del pagament no pressupostari per import de 240,00 €, corresponent a
part de la bestreta efectuada pel Departament de Governació i Relacions Institucionals
mitjançant un ingrés al seu compte restringit núm. ES26-2100-9602-0018-0464 pel
concepte 43133 Retorn de bestreta eleccions Parlament de Catalunya 2015.
2.6 Aprovar el compte justificatiu, per import de 371,22 €, en concepte de despeses de
correus.
2.7 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 1.200 € , a
favor de l'Alberg d'animals de les Terres de l'Ebre, corresponent a la factura número 412015, referent a la recollida de 5 gossos abandonats al municipi, i ordenar el pagament.
3. Llicències d'activitat
3.1 Acceptar el desestiment realitzat en nom de Borna BCN SL de la tramitació de
llicència d'activitat d'estació de servei al Polígon industrial la Ravaleta (Antic Hort d'en
Gas ) parcel.la núm. 1.
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3.2 Fixar com a dies festius addicionals d'obertura comercial autoritzada en el municipi
de Roquetes el 27 de novembre i el 18 de desembre de 2016.
4. Béns
4.1 Autoritzar, col·locar una làpida al nínxol número 229 de la sèrie 13a del cementiri
municipal.
4.2 Autoritzar al Trail Roquetes, l'ús de la Sala Polivalent de la Biblioteca Mercè Lleixà
per al dia 14 d'octubre de les 18,30 a 19,30h, amb motiu de realitzar una reunió
informativa sobre la creació d'una Escola de Trail Runnig.
4.3 Autoritzar al Club Futbol Sala Roquetes l'ús de l'escola M. Marcel·lí Domingo de
Roquetes el dilluns de les 16:00 hores a les 18:00 hores, i l'ús de la pista de la zona
esportiva i d'un vestidor, els dijous de les 16:30 hores a les 18:00 hores.
4.4 Concedir el distintiu per estacionar enfront del gual del qual és titular o forma part
del nucli familiar, els vehicles matrícula 4695 HGZ i 2815CFJ, gual núm. 210.
4.5 Denegar, col·locar el rètol tipus pissarra mòbil amb publicitat, a la illeta de Plaça
Catalunya travessera T-342, essent competència de la Diputació de Tarragona
autoritzar-ho.
4.6. Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes de
setembre de 2015, i que ascendeix a l'import total de 81,00 €.
4.7. Autoritzar, l'ús de la via pública davant de l'immoble del carrer Sagrat Cor, 22, amb
motiu de reparar el balcó afectat (llicència d'obres 111/2015), salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers, i essent convenient realitzar els treballs mentre els
vehicles estiguin estacionats a la part dels números parells del carrer, per evitar crear
molèsties innecessàries al trànsit.
4.8. Autoritzar, l'ús de la via pública davant de l'immoble del carrer Sant Joaquim 10, per
muntar una bastida amb motiu de canviar 21m2 de paviment ceràmic de la terrassa
(llicència d'obres 110/2015), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
4.9 Concedir, donar de baixa el gual permanent número 30, ubicat al C. Ulldecona 6b.
5. Cultura i Esports

5.1 Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades al
foment d'activitats culturals i esportives al municipi de Roquetes per a l'exercici
2015, amb el text que figura en l'annex de la present resolució.
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6. Contractació
6.1. Aprovar el pressupost per import de 1.832,65 € (21% IVA inclòs), per a la realització
dels treballs necessaris per adequar la instal·lació de climatització de l'edifici de l'antic
Ajuntament a la normativa del Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE),
autoritzar i disposar la despesa.
6.2 Aprovar el pressupost per import de 1.058,75 € (21% IVA inclòs), per esmenar els
defectes detectats a diverses portes del pavelló poliesportiu municipal, i autoritzar i
disposar la despesa.
6.3 Aprovar el pressupost per import de 4.316,83 € (21% IVA inclòs), per a la realització
dels treballs consistents en la instal·lació d'elements als serveis i vestuaris del pavelló
per tal de complir amb el Decret 135/1995, de desplegament de la Llei 20/1991, de
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació
del codi d'accessibilitat, i autoritzar i disposar la despesa.
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