EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 14/2016, DE DATA 5
D'ABRIL
1. Hisenda
1.1. Aprovar la relació de factures número 04/2016
Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de 9.820,10 €,
corresponents a factures incloses en la relació núm.04/2016, i reconèixer les obligacions
per import de 33.265,77 €, corresponents a factures incloses en la relació número
04/2016, i ordenar el pagament.
1.2. Liquidació de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local, de l'empresa VIESGO ENERGIA SL (gas)
Aprovar la liquidació corresponent al 4t trimestre de 2015 de la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer l'empresa
VIESGO ENERGIA SL pel concepte de gas i per import de 0,72 euros.
1.3. Liquidació de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local, de l'empresa VIESGO ENERGIA SL (electricitat)
Aprovar la liquidació corresponent al 4t trimestre de 2015 de la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer l'empresa
VIESGO ENERGIA SL pel concepte d'electricitat i per import de 70,79 euros.
1.4. Aprovar les despeses de locomoció
Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 73 €, en concepte
de les despeses originades pel desplaçament a l'Audiència Provincial de Tarragona, i
ordenar el pagament.
1.5. Pagament a justificar despeses de correus
Aprovar el compte justificatiu, per import de 318,35 €, en concepte de despeses de
correus.
2. Llicències urbanístiques
2.1. Aprovar la devolució de fiança expedient llicència obres 31/2014
Concedir, la devolució de la fiança dipositada per import de 742,94€ en concepte de
gestió de runes a la llicència urbanística núm. 31/2014.
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2.2. Aprovar la devolució de fiança expedient llicència obres 18/2016
Concedir, la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 € en concepte de
gestió de runes a la llicència urbanística núm. 18/2016.
2.3. Denegar comunicació llicència d'obres al carrer Cinta, 39
Denegar la comunicació de llicència d'obres per la realització d'obres de reforma de
cuina, bany, pisos habitatge i porta d'entrada al carrer Cinta, 39 d'aquest municipi per
estar l'edifici en situació de fora d'ordenació i les obres que preten realitzar són de
consolidació d'habitatge i no de manteniment que és el que la llei preveu que es pugui
realitzar.
3. Béns
3.1. Cessió d'espai a l'Escola M. Marcel·lí Domingo amb motiu de la Festa de Sant
Jordi
Autoritzar a l'Escola Mestre Marcel·lí Domingo, l'ús del pavelló poliesportiu perquè el
centre pugui realitzar la festa de Sant Jordi el proper dia 22 d'abril de les 15 a les 16:30
hores.
3.2. Cessió de material al CD Roquetenc amb motiu del VI Torneig solidari
Autoritzar, al Club Deportiu Roquetenc, la cessió del material sol·licitat (20 taules, 200
cadires i l'equip de so amb 2 altaveus) en motiu del VI Torneig Solidari amb les
categories de pre-benjamins i benjamins al Camp Municipal d'Esports de Roquetes el
proper dia 28 de maig de 2016.
3.3. Ús dels vestidor de la zona esportiva per la Secció de Ciclisme de la ceGUB
Autoritzar, a la secció de ciclisme de la ceGUB, la utilització dels vestidors de la zona
esportiva als participants de la marxa en bici per la Via Verda amb recorregut de
Roquetes – Horta de Sant Joan – Roquetes, el proper dia 13/04/2016; havent d'informar
prèviament de les hores que s'utilitzarà el servei.
3.4. Cessió de material a l'Associació de Dones de Roquetes
Concedir, a l'Associació de Dones de Roquetes, la cessió de taules i cadires per a unes
200 persones i un petit escenari, així com l'ús del pati dels Til·lers amb motiu de la
celebració del berenar de final de curs que tindrà lloc el dia 18 de juny de 2016 i també
el dia 6 de juliol amb motiu del sopar de la dona que organitzen dintre de la
programació de les festes majors.
3.5. Cessió de material al GEPEC
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Autoritzar, a l'entitat GEPEC Roquetes, l'ús de les barbacoes de la Torre d'en Gil, per tal
de fer un dinar el dia 24 d'abril de 2016, així com les taules i cadires per a 50 persones, i
un contenidor d'escombraries.
3.6. Concessió llicència de gual permanent al carrer Almogàvers, 1
Concedir, al senyor Dionisio Monfort Sanz, la llicència de gual permanent núm. 637, de 3
ml. al carrer Almogàvers, 1.
3.7. Concessió distintitu de gual al carrer Lluís Companys, s/n, local G-6
Concedir,el distintiu per estacionar enfront del gual del qual és titular o forma part del
nucli familiar.
3.8. Cessió de material per la 7ena Marxa de la Joca
Concedir, a l'associació La Joca Club Alpí, la cessió d'ús del material següent amb motiu
de la 7a marxa de La Joca que es realitzarà el proper dia 10 d'abril.
3.9. Autorització pas de senders al Trail Roquetes
Autoritzar, al Trail Roquetes Associació Esportiva i Cultural, l'acusament de rebuda del
pas que hi haurà per senders del terme municipal de Roquetes amb motiu de la 2a Ultra
Trail Estels del Sud del 30 d'abril a l'1 de maig de 2016, condicionat al permís sol·licitat al
Parc Natural dels Ports.
3.10. Cessió de material i espai pel Campionat de Catalunya al Club Voleibol
Autoritzar, al Club Voleibol Roquetes, l´ús del pavelló municipal el proper dia 9 i 10
d'abril, per la Fase Final del Campionat de Catalunya en categoria juvenil masculí, amb
retirada de les porteries.
3.11. Autoritzar al Bar Ca la Manya, col·locar taules i cadires
Concedir , autorització per situar 4 taules i cadires, durant tot l'any, a la calçada davant
de l’establiment “Can La Manya”, al carrer Tirso de Molina, 2. L’autorització es concedeix
per a l'anualitat 2016, salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
3.12. Autoritzar al Bar restaurant Lo Cau de la Reina, col·locar taules i cadires
Concedir autorització per situar 3 taules i cadires, davant de l’establiment “BarRestaurant Lo Cau de la Reina”, al carrer Sant Antoni, 9, durant dos quinzenes amb inici
el dia 1 d'abril de 2016.
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3.13. Autoritzar al Bar la Trobada, col·locar taules i cadires
Concedir autorització per situar 3 taules i cadires, durant tot l'any, davant de
l’establiment “Cafeteria La Trobada”, al carrer Pare Romanyà, 7. L’autorització es
concedeix per a l'anualitat 2016, salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
3.14. Baixa de gual permanent c. València, 13, de tot l'any 2016
Deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 2 de
febrer de 2016, atès que es va concedir a la senyora Susana Garcia Panisello, la baixa del
gual permanent número 381, a partir del segon semestre de l'any 2016, ubicat al C.
València, 13.
4. Qualitat de Vida
4.1. Concessió targeta aparcament a la senyora Rosa Domenech Andreu
Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.

4.2. Concessió targeta aparcament al senyor José Maria Porcar Rodríguez
Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.

5. Contractació
5.1. Aprovar pressupost dels treballs per reparar el folrat dels pilars i les
baranes de l'edifici de la Casa Consistorial
Aprovar el pressupost presentat per José Jovaní Giné, per import de 3.117,87 € (21%
IVA inclòs), per a la realització a l'edifici de la casa consistorial dels treballs per reparar
el revestiment dels pilars exteriors i allargar les baranes existents a l'accés principal.
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