EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM. 37/2015, DE DATA 21 D'OCTUBRE

1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior, de data 13 de d'octubre de 2015
2. Hisenda
2.1 Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 81,26 €, en
concepte de despeses per assistir a un curs de conducció policial al circuit escola de
Castellolí, i ordenar el pagament.
2.2 Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
111.400,41 €, corresponents, reconèixer les obligacions per import de 24.934,89 €,
corresponents a factures incloses en la relació núm. 16/2015, i ordenar el pagament.
2.3 Concedir a la Comunitat de Propietaris de l'edifici situat al carrer Ulldecona, la
devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 € en concepte de gestió de
runes, d'acord amb la llicència urbanística núm. 20/2015.
2.4 Aportació de l'Ajuntament al Fons Català de Cooperació i altres institucions
2.5 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per imports de 21,30 € i 4,90
€, corresponent a les factures en concepte de material fungible per als tallers de
manualitats realitzats al centre obert, i ordenar el pagament.
2.6. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per imports de 2,54 € i 12,70
€, corresponent a les factures en concepte de material fungible per als tallers de
manualitats realitzats al centre obert , i ordenar el pagament.
2.7 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 28,44 € , en
concepte dels treballs derivats de canviar el vidre d'un nínxol. I ordenar el pagament.
3. Urbanisme
3.1 Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en canviar 21 m2
de paviment ceràmic de la terrassa, essent el domicili de l'obra c. Sant Joaquin, 10, amb
un pressupost de 1.470,00 € (Exp. 110/2015).
3.2 Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en reparació danys
a balcó per impacte vehicle, essent el domicili de l'obra c. Sagrat Cor, 22, amb un
pressupost de 678,96 € (Exp. 111/2015)
3.3 Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en substituir canal
de pluvial vella per una de nova, essent el domicili de l'obra c. Santa Elena, 1, amb un

pressupost de 400,00 € (Exp. 113/2015).
4. Béns
4.1 Concedir, el canvi de placa de gual amb llicència núm. 363 ubicada al C. Cervantes 30,
2òn-2a.
4. 2 Concedir, llicència de gual permanent núm. 636, de 3 ml. al C. Sant Roc 8, sempre
que es compleixi el compromís d'haver-hi accés motoritzat.
4.3 Concedir la col·laboració de la Policia Local de Roquetes per recolzar i regular el
trànsit al pas dels corredors per la Ctra. Jesús a Roquetes, amb motiu de la celebració de
la "Cursa 10 km de Jesús" el proper 8 de novembre.
4.4 Aprovar la liquidació de la taxa per ocupació de la via pública amb mercaderies que
superen els 10,00€ mensuals de liquidació, corresponent als mesos de juliol, agost i
setembre de 2015, i que ascendeix a un import total de 148,10 €.
4.5 Autoritzar, a la Comunitat de Propietaris Pou Mirambó de Roquetes, l'ús de la sala
polivalent de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà , per al dia 23 d'octubre de les
20:30 a 21,30 hores, a fi de poder realitzar la junta anual ordinària.
4.6 Concedir, a Surtdecasa.cat, la cessió d'ús del material sol·licitat amb motiu de la
Festa de la Cultura de les Terres de l'Ebre, pel 5è aniversari del mitjà digital especialitzat
en cultura i oci Surtdecasa.cat, el proper 25 d'octubre.
4.7 Concedir, a l'Associació La Ravaleta, la cessió d'ús del material sol·licitat i la
disposició de la zona de pàrquing annexa al Casal amb motiu de la Castanyada 2015 que
es realitzarà el dia 31 d'octubre.
5. Cultura
5.1 Comunicar al departament de cultura de l'Ajuntament de Roquetes per tal que
procedeixi a l'actualització dels corresponents fitxers informàtics, referent a l'Associació
de Dones de Roquetes.
6. Qualitat de Vida
6.1 Concedir, la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
7. Con tractació
7.1 Aprovar el pressupost per import de 524,40 € (21% IVA inclòs), pel subministrament
de 2 discs durs de 500GB cadascun destinats a ampliar la capacitat de memòria
d'emmagatzematge de dades del servidor dels equips informàtics de les oficines
municipals, i autoritzar i disposar la despesa.

