EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 34/2016, DE 20 DE
SETEMBRE

1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta número 33/2016, de data 13 de setembre
2. Hisenda
2.1. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 109,02 €, a
favor d'un Agent de la Policia Local, en concepte de despeses originades pel
desplaçament per assistir a l'examen presencial del "curs de redacció de documents
policials" a l'Escola de Policia de l'ISPC a Mollet del Vallés, ordenar el pagament.
2.2. Aprovar el compte justificatiu, per import de 339,67 €, presentat per la conserge de
l'Ajuntament.
2.3. .- Aprovar el compte justificatiu, per import de 106,68€, per atendre el pagament
de les despeses de la compra d'obsequis per als puntaires amb motiu del Tradicionàrius.
2.4. Aprovar el compte justificatiu, per import de 18,85€, per atendre el pagament de
les despeses de la compra de material divers per a realitzar diferents activitats del
Centre obert Xirinxina.
2.5. Anul·lar el rebut de la Taxa de Clavegueram següent:
CLAU DE COBRAMENT

CONCEPTE

IMPORT

43-135-550-2016-01-0002986-29

Taxa clavegueram, any 2016

22,00 €

Emetre un altre rebut pel mateix concepte i import a nom del titular correcte.
2.6. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
37.283,48 €, corresponents a factures incloses en la relació núm. 13/2016. Reconèixer
les obligacions per import de 82.299,08 €, i ordenar el pagament.
2.7. Revocar l’acord de la Junta de Govern Local de data 14 de juny de 2016 , amb
caràcter parcial i pel que fa referència a autoritzar i disposar la despesa per import de
474,14€ a favor de la mercantil Hidroiter S.L.
Revocar l’acord de la Junta de Govern Local de data 28 de juny de 2016, amb caràcter
parcial i pel que fa referència a autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació de
les factures abans esmentades que figuraven a la relació de factures número 9/2016.
Revocar l’acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2016, amb caràcter
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parcial i pel que fa referència a autoritzar i disposar i reconèixer l'obligació de les
factures abans esmentades que figuraven a la relació de factures número 11/2016, i
autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 6.926,68 €,
corresponent a les factures esmentades en els antecedents.
2.8. Donar d'alta per omissió, del padró de la Taxa de clavegueram, l'immoble del carrer
Sagrat Cor, 3, PB, 02, i emetre una liquidació, per un import total de 88,00 € per l'adreça
tributària del carrer Sagrat Cor, 3, PB, 02, pels anys 2013, 2014, 2015 o 2016.

CONCEPTE

ANY

IMPORT

Taxa clavegueram

2013

22,00 €

Taxa clavegueram

2014

22,00 €

Taxa clavegueram

2015

22,00 €

Taxa clavegueram

2016

22,00 €

IMPORT TOTAL A LIQUIDAR 88,00 €
3. Obres Públiques i Serveis
3.1. Aprovar el projecte redactat per l'arquitecte tècnic municipal, per la
pavimentació i substitució de la xarxa de clavegueram del carrer Escorial, amb
pressupost d'execució per contracte de 60.434,82 euros, IVA inclòs, i amb
desglossament següent: 49.946,13 euros, de pressupost net, i 10.488,69 euros,
concepte d’IVA, al tipus del 21%.

reun
el
en

3.2. Aprovar el projecte redactat per l'arquitecte tècnic municipal, per la pavimentació
dels carrers Gasol i altres, amb un pressupost d'execució per contracte de 36.951,97
euros, IVA inclòs, i amb el desglossament següent: 30.538,82 euros, de pressupost net, i
6.413,15 euros, en concepte d’IVA, al tipus del 21%.
3.3. Donar-se per assabentada 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 i calçada de 10*0,4 m. per connexió d'1 ramal
per subministrament a nous abonats", essent l'emplaçament de l'obra C/ Gaia, 4, amb un
pressupost de 679,42 € (exp. 11/16-S), i aprovar la següent liquidació provisional per
import de 42,46 €.
3.4. Donar-se per assabentada 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 cata en vorera i calçada de 2*0,4 m. per connexió d'1 ramal
per subministrament a nous abonats", essent l'emplaçament de l'obra C/ Balagué, 26,
amb un pressupost de 124,62 € (exp. 12/16-S), i aprovar la següent liquidació
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provisional per import de 40,29 €.
3.5. Donar-se per assabentada 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 de 21*0,4 m. al carrer Odón Segarra per connexió d'1
ramal per subministrament a nous abonats ", essent l'emplaçament de l'obra C/ Barberà,
3, amb un pressupost de 1.345,18 € (exp. 14/16-S), i aprovar la següent liquidació
provisional per import de 66,72 €.
3.6. Donar-se per assabentada de les obres que pretén realitzar Francesc Xavier Olivé
Vericat en representació de GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A., consistents en
"Obertura de rasa en vorera i calçada de 12*0,4 m. per connexió d'1 ramal per
subministrament a nous abonats", essent l'emplaçament de l'obra C/ Bailén, 6, amb un
pressupost de 790,38 € (exp. 15/16-S), i aprovar la següent liquidació provisional per
import de 46,44 €.
4. Llicències urbanístiques
4.1. Donar-se per assabentada de les obres consistents en construcció de piscina, 39,45
m2, essent el domicili de l'obra carrer Argilaga, 35 Urb. Pilans, amb un pressupost de
14.594,03 € (Exp. 62/2016), i aprovar la liquidació provisional d'aquesta llicència
urbanística per import de 723,87 €.
4.2. Donar-se per assabentada de les obres que pretén realitzar la senyora Ana Cristina
Poy Martínez, consistents en revestiment façanes immoble i part mitgera, essent el
domicili de l'obra carrer Felip Pedrell, 11, amb un pressupost de 3.601,13 € (Exp.
73/2016), i aprovar la liquidació provisional d'aquesta llicència urbanística per import
128,92 €.
4.3. Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00€ en concepte de
gestió de runes, d'acord amb la llicència urbanística número 6/2016
4.4. Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00€ en concepte de
gestió de runes, d'acord amb la llicència urbanística número 45/2016.
4.5. Denegar la llicència urbanística per realitzar les obres consistents en arranjament de
teulada de magatzem agrícola i tancament de la finca al polígon 3 parcel·la 1117 partida
Covalta.
4.6. Donar-se per assabentada de les obres consistents en reforma local per adaptar a
acadèmia de ball, essent el domicili de l'obra carrer are Cardus 13 bj, amb un pressupost
de 4.300,00 € (Exp. 69/2016), i aprovar la liquidació provisional per import de 213,28 €.
4.7. Donar-se per assabentada de les obres , consistents en repassar façana i fer xapa de
formigó, essent el domicili de l'obra carrer Om, 14, amb un pressupost de 480,00 € (Exp.
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74/2016), i aprovar la liquidació provisional per import de 40,29 €.
4.8. Donar-se per assabentada de les obres consistents en desenrunament de banys i
tarima al local assenyalat en el plànol, essent el domicili de l'obra Av. Port de Caro, 41,
amb un pressupost de 998,00 € (Exp. 75/2016), i aprovar la liquidació provisional per
import de 53,87 €.
5. Qualitat de Vida
5.1. Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
6. Béns
6.1. Concedir, el canvi de nom de gual permanent número 539, ubicat al carrer Navas de
Tolosa, 1,a partir de l'any 2017.
6.2. Autoritzar a Mapfre Roquetes, l'emplaçament d'una unitat mòbil de diagnosi, a la
zona d'estacionaments i carril de servei, de davant la discoteca a l'Av. Ports de Caro 41,
durant el dia 22 de setembre, amb motiu de la Campanya de seguretat vial de revisió de
vehicles.
6.3. Autoritzar, l'ocupació de la via pública amb bastida, amb motiu de pintar la façana
de l'immoble del carrer Churruca 5 i cantonada amb C. Pare Cardús.
6.4. Autoritzar a l'empresa Benito Arnó SAU, li siguin reservades dos àrees -al C. Sol
(Magatzem Sr. Miravalls) i al solar d'enfront l'Ajuntament, per poder deixar maquinària
d'obra pública, a partir del dia 21 de setembre i fins que finalitzin els treballs de
pavimentació de diversos carrers de la població.
6.5. Autoritzar la col·locació de les senyeres al c. Major, Villòria i places amb motiu del la
Diada de Sant Miquel (Patró de la Raval Nova) els dies 24 i 25 de setembre.
6.6. Autoritzar la cessió de la sala polivalent de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà,
el dissabte 24 de setembre de les 17h a les 00h, al Gremi Lúdic Despertaferro, per la
celebració del 5a Jornades Lúdiques.
7. Subvencions
7.1. Sol·licitar una subvenció al Consell Comarcal del Baix Ebre per al Festival del
Tradicionàrius Terres de l’Ebre 2016, per import de euros 15.746,06 euros per a un
pressupost total de 16.083,00 euros.
8. Responsabilitat Patrimonial
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8.1. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial contra l'Ajuntament de
Roquetes,
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