EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 13/2016 DE DATA
29 DE MARÇ
1. Hisenda
1.1. Aprovar pagament a justificar per la xerrada a la biblioteca dia 19/01/2016
Aprovar el compte justificatiu, per import de 77,90€, per atendre el pagament de les
despeses de la xerrada que va tenir lloc a la biblioteca el dia 19/01/16.
1.2. Aprovar relació de liquidacions IIVTNU
Aprovar la relació número 04/2016, de liquidacions de l'Impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), que ascendeix a l'import total de
5.367,60 €, amb un total de 4 liquidacions (des de la número 50/2016 fins la número
53/2016).
1.3. Despeses 14es.jornades catalegs d'informació i documentació
Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 103,75 €, en
concepte de despeses originades per l'assistència a les 14es. Jornades Catalanes
d'Informació i Documentació a la ciutat de Barcelona, i ordenar el pagament.
2. Obres Públiques i Serveis
2.1. Concessió llicència obres exp. 8/2016-S
Donar-se per assabentada de les obres consistents en "Obertura de 3 m.l. de rasa en
vorera i carrer per realitzar nova escomesa d'aigua", essent l'emplaçament de l'obra C/
Sant Ramon, 17, amb un pressupost de 250,00 € (exp. 8/16-S), i per import total de
105,08 €.
3. Llicències urbanístiques
3.1. Concessió llicència obres exp. 121/2015
Desestimar el recurs presentat en data 24 de febrer de 2016, en que sol.licita li sigui
rebaixada la fiança imposada a la llicència urbanística 121/2005 e 4.732,50€ per garantir
la reposició dels serveis urbans afectats.
4. Béns
4.1. Renovar la llicència concedida al senyor Ivan Silanes Martínez autorització per
situar 3 taules, a la vorera davant de l'establiment "Bar Ramonet"
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Renovar la llicència concedida per situar 3 taules, a la vorera davant de l'establiment
"Bar Ramonet". L’autorització es renova per tot l'any 2016, amb les mateixes condicions
inicials, salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
4.2. Canvi de nom llicència gual permanent
Concedir el canvi de nom de la llicència de gual permanent núm. 253.
4.3. Cedir a l'Associació Obre't Ebre la utilització de la sala de formació del Casal de
Joves
Cedir a l'Associació Obre't Ebre la utilització de la sala de formació del Casal de Joves
els dijous de 19 a 21 hores, a partir del dia 31 de març de 2016 amb motiu de les noves
activitats a realitzar per part de l'associació.
5. Dinamització econòmica
5.1. Conveni col·laboració per a les sessions d'informació i coneixement de l'entorn
productiu dintre dels Programes Integrals (Garantia Juvenil)
Manifestem que les dues parts – Ajuntament de Roquetes i Consell Comarcal del Baix
Ebre- estem interessades en subscriure l'acord de col·laboració per realitzar les sessions
d'informació i coneixement de l'entorn productiu dintre dels Programes Integrals,
subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
Segon.- Establir els següents acords:
1. L'Ajuntament de Roquetes desenvoluparà les seves funcions de forma lliure i
gratuïta i responsable.
2. Constitueix l'objecte d'aquest acord l'establiment de les condicions en base a les
quals s'han de desenvolupar el compromís de desenvolupar les següents
tasques: acollir Joves amb diferent perfil professional i en situació d'atur per tal
que coneguin de primera mà l'entorn productiu i de serveis del territori. L'estada
en l'empresa permetrà als Joves conèixer el desenvolupament professional de
les persones que hi treballen i les seves responsabilitats, etc., així com les
projeccions de futur dels diferents lloc de treball.
3. La durada d'aquest compromís s'estableix en una setmana.
4. Del present document es facilitarà còpies a les parts sota-signants.
5. En cap cas suposarà que la persona jove participant intervingui en el procés
productiu de l'empresa ni que faci maneig de la maquinària.
6. Tant el Consell Comarcal del Baix Ebre com l'Ajuntament de Roquetes poden
renunciar a aquest acord quan alguna de les dues parts ho cregui necessari.
7. En cas de renúncia per part de l'Ajuntament de Roquetes haurà de notificar-la
amb antelació per evitar perjudicis greus al servei.
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Subscriure el conveni de col·laboració per a les sessions d'informació i coneixement de
l'entorn productiu dintre dels Programes Integrals (Garantia Juvenil), subvencionat pel
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
6. Contractació
6.1. Aprovar pressupost per reparar les baranes del pont de Rebull
Aprovar el pressupost per import de 1.052,70 € (21% IVA inclòs), per a la realització dels
treballs de reparació de les baranes del pont de Rebull.
6.2. Aprovar el pressupost per reposar parcialment, el paviment del carrer la Gaia
Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Olegario Estrada SL, per import de
1.651,65 € (21% IVA inclòs), per a la realització dels treballs de reposició del paviment,
amb asfalt en calent, en el tram en què es va substituir la xarxa de clavegueram al carrer
la Gaia.
7. Subvencions
7.1. Aprovar comptes justificatius de la subvenció
Aprovar el compte justificatiu aportat per import de 2.200,00 euros i que correspon a la
totalitat de la subvenció atorgada.
7.2. Aprovar comptes justificatius de la subvenció atorgada
Aprovar el compte justificatiu per import de 3.000,00 euros i que correspon a la
totalitat de la subvenció atorgada.
7.3. Aprovar comptes justificatius de la subvenció atorgada
Aprovar el compte justificatiu aportat per import de 720,00 euros i que correspon a la
totalitat de la subvenció atorgada.
8. Llicències d'activitat

8.1. Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de "Academia"
situat al carrer Isabel II, 16 baixos
Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de "Academia" amb núm
d'expedient de llicència d'activitat 442/2015, situat al carrer Isabel II, 16 bj , amb
efectes de data 23 de març de 2016.
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8.2. Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de Local de
pública concurrència situat a la Ctra. de València, 70
Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de Local de pública
concurrència amb núm. d'expedient de llicència d'activitat 177/2005, situat a la Ctra. De
València, 70, amb efectes de data 21 de març de 2016, per la qual cosa, un cop produïda
la transmissió, el nou titular assumeix les responsabilitats i les obligacions del titular
antic.
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