EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 44/2016, DE 29 DE
NOVEMBRE
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior, número 43/2016, de data 22 de
novembre de 2016
2. Hisenda
2.1. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 63,21 euros,
en concepte de despeses originades pel desplaçament per assistir a una reunió a
Tarragona.
2.2. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 39,85 euros,
en concepte de despeses originades pel desplaçament per assistir a una reunió a
Barcelona.
2.3. Efectuar el pagament no pressupostari a BASE -Gestió d'Ingressos Locals de l’
import i pel concepte següent:
Titular

Concepte

Rebut

Generalitat de Catalunya

500- IBI URBÀ- 43-135-500-2016-012016
0004967

Import
9,13 €

2.4. Es dóna compte de l'escrit de la Secretaria General de Coordinació autonòmica i local,
referent a la Compensació Telefònica, Declaració-Liquidació 3 trimestre de 2016.
2.5. Aprovar el compte justificatiu, per import de 378,61€.
2.6. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
7.601,13 €, corresponents a factures incloses en la relació núm. 19/2016.
2.7. Ordenar el pagament no pressupostari mitjançant transferència a l'Entitat

Urbanística Col·laboradora de Conservació del Pla Parcial Els Pilans de l'import
de 240,98 €.
2.8. Reconèixer l'obligació per import de 600,00 €, a favor de l'Institut Roquetes, en
concepte de Premi-beca de l'Institut Roquetes.
3. Obres Públiques i Serveis
3.1. Desestimar les al·legacions presentades, d'acord amb les conclusions expressades
per l'arquitecte municipal en el seu informe de data 3 de novembre de 2016.
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3.2. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar el senyor Francesc Xavier
Olivé Vericat en representació de GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A., consistents
en "Obertura de rasa en vorera del carrer Unió, de 15*0,4 m. per connexió d'1 ramal per
subministrament a nous abonats", essent l'emplaçament de l'obra C/ Santa Rosa, 10,
amb un pressupost de 956,82 € (exp. 17/16-S).
4. Llicències urbanístiques
4.1. Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00€ en concepte de
la correcta gestió de runes, d'acord amb la llicència urbanística número 83/2015.
4.2. Donar-se per assabentat de les obres consistents en reparació façana i desguàs del
terrat, essent el domicili de l'obra al carrer Sant Gregori, 17, amb un pressupost de
850,00 € (Exp. 96/2016), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
4.3. Donar-se per assabentat de les obres consistents en enderroc coberta magatzem,
essent el domicili de l'obra carrer Lleida-Pare Cirera, amb un pressupost de 2.246,00 €
(Exp. 94/2016), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
4.4. Concessió llicència urbanística expt. 95/2016
Donar-se per assabentat de les obres consistents en arranjament "cuarto de bany", i fer
rebost a la cuina, essent el domicili de l'obra Sagrat Cor, 82 3r, amb un pressupost de
2.395,00 € (Exp. 95/2016), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
5. Béns
5.1. Autoritzar la cessió del material (10 taules i 20 cadires), així com la utilització del
passadís de la primera planta del Centre Cívic, enfront de la seu de l'entitat, a l'Associació
Gremi Lúdic Despertaferro, per realitzar un Torneig del Joc de Cartes Màgic el proper
18/12/2016.
5.2. Autoritzar la cessió de la sala polivalent de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà a
l'Associació Gremi Lúdic Despertaferro, per presentar el Joc que han creat Judith Hurtado
i Fernando Chavarria, el 13 de desembre a les 17.
5.3. Denegar, la possibilitat de modificar la plaça d'estacionament per a minusvàlids i
posar-la uns metres més enrere atès que actualment no es pot estacionar a l'extrem del
carrer, pintat a terra amb línia de color groc (3m) i pel tipus de carrer que és poc ample
(5m.), per la qual cosa no es considera oportú concedir el sol·licitat.
5.4. Autoritzar la col·laboració de la Policia Local per regular i tallar el trànsit puntualment
el dia programat per a la sortida de la cursa de la Sant Silvestre, el proper dia 31 de
desembre, al moment del pas dels corredors pel nostre terme municipal.
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6. Qualitat de Vida
6.1. Concedir, la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
7. Responsabilitat patrimonial
7.1. Requerir a la , conductora del vehicle matrícula 0744 CYH, causant dels danys a la
senyal de trànsit ubicada al camí de l'Observatori, per a que efectuï el pagament
d'aquests danys que ascendeixen a 167,23€.
8. Contractació
8.1. Aprovar el pressupost per import de 1.415,70 € (21% IVA inclòs), per a la realització
dels treballs consistents en aplanar els sots de l'espai situat entre el carrer Balmes, el
passeig del canal i l'avinguda Diputació.
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