EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 16/2016, DE DATA
19 D'ABRIL DE 2016
1. Hisenda
1.1. Pagament a justificar despeses de correus
Aprovar el compte justificatiu, per import de 375,29 €.
1.2. Liquidació taxa utilizació privativa o aprofitament especial del domini públic
local d' Iberdrola Comercializacion de Último Recurso SA
Aprovar la liquidació corresponent al mes de març de 2016 de la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer l'empresa
Iberdrola Comercializacion de Último Recurso SA per import de 0,33 euros.
1.3. Aprovació de la relació liquidacions IIVTNU número 5/2016
Aprovar la relació número 05/2016, de liquidacions de l'Impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), que ascendeix a l'import total de
4.658,00 €, amb 9 liquidacions (des de la número 54/2016 fins la número 62/2016).
2. Llicències urbanístiques
2.1. Aprovar liquidació complementària llicències urbanístiques expedients
108/2014 i 17/2015
Aprovar la liquidació complementària de les obres corresponents a les llicències núm.
exp. 108/2014 i 17/2015, promogudes per la senyora Mª Cinta Ruperez Jovani, per
import total de 459,15€.
2.2. Concessió llicència urbanística expedient 17/2016
Donar-se per assabentada de les obres consistents en " Reforma interior d'habitatge en
planta primera", essent el domicili de l'obra c. Major, 115, amb un pressupost de
35.395,67 € (Exp. 17/2016), amb import total de 1.755,62 €.
2.3. Concessió llicència urbanística expedient 30/2016
Concedir, a llicència urbanística per realitzar les obres consistents en Ampliació d'edifici
per reubicació de maquinària existent en l'escorxador d'aviram, essent el domicili de
l'obra Ctra. C-12 Pk 16, amb un pressupost de 363.615,50 € (Exp. 30/2016), per import
total de 18.035,32 €.
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3. Béns
3.1. Cessió de material amb motiu de la festa del soci organitzat per l'Associació de
Veïns La Ravaleta
Concedir, a l'AV La Ravaleta, la cessió d'ús del material sol·licitat, amb motiu de la Festa
que es realitzarà el proper 23 d'abril.
3.2. Autoritzar la col·locació d'una carpa al Partit Ciutadans el proper dia 23 d'abril
Autoritzar, al Partit de Ciutadans, col·locar una carpa al costat del Mercat Municipal de
Roquetes, el dia 23 d'abril, de les 10:00 hores fins a les 12:00 hores, tenint en compte
que s'han autoritzat prèviament més parades amb motiu de la festa de Sant Jordi en el
mateix lloc i dia i hauran de compartir l'espai, així com tenir en compte que no s'afecti el
trànsit.
3.3. Autorització acompanyament policial i cessió de material a l'Associació de
Jubilats i Pensionistes de Roquetes amb motiu de la festa del Gaiato el proper 23
d'abril
Concedir, a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes, la cessió de 4
contenidors de brossa, 10 taules i 20 cavallets, corresponents al material sol·licitat amb
motiu de la Festa del Gaiato que es realitzarà el proper 23 d'abril.
3.4. Cessió d'espai a l'Associació Obre't Ebre amb motiu de la Diada de Sant Jordi
Concedir, a l'associació Obre't'ebre, autorització per posar una parada al carrer Major,
davant el mercat municipal el dia 23 d'abril de 2016, amb motiu de la festa de Sant Jordi,
tenint en compte que s'han autoritzat prèviament més parades en el mateix lloc i dia i
hauran de compartir l'espai, així com no afectar el trànsit.
3.5. Renovar al Bar Triangle col·locar taules i cadires
Renovar la llicència concedida al Bar Triangle, per situar 6 taules i cadires davant de
l’establiment “Bar Triangle”, a la calçada de l'av. del Port de Caro, 37. L'autorització es
renova per tot l’any 2016, amb les mateixes condicions inicials.
3.6. Renovar al Bar l'Escala col·locar taules i cadires
Renovar la llicència concedida al Bar L'Escala, per situar 3 taules, a la vorera davant de
l'establiment "Bar L'Escala". L’autorització es renova per tot l'any 2016, amb les
mateixes condicions inicials, salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
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3.7. Renovar al Bar Mougly col·locar taul,es i cadires
Renovar la llicència concedida al Bar Mougly, per situar 4 taules a la calçada sobre tarima
i 6 taules a la vorera davant de l’establiment “Bar Mougly”, al carrer Masia 2.
L'autorització es renova per tot l’any 2016, amb les mateixes condicions inicials, salvant
el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
3.8. Cessió espai i material al gremi lúdic Despertaferro
Autoritzar al Gremi Lúdic Despertaferro l'ús de l'Hort de Cruells en motiu de la II Fira
Lúdica de Segona mà i intercanvi, organitzada per l'associació pel proper dia 23 d'abril
de les 9:00 a les 13:30 hores.
3.9. Reserva espai per càrrega i descàrrega a l'Av. Port de Caro, 4
Denegar, la sol·licitud realitzada en quant a la reserva d'espai d'ús públic per a càrrega i
descàrrega de 2 m.l. davant del seu establiment de fruita i verdura a l'av. Port de Caro, 4,
per no considerar-se oportú ni procedent establir una zona a tal efecte, en motiu que no
hi ha utilitat suficient com per establir-la, tenint en compte que per les immediacions ja
existeixen zones per aquests efectes.
3.10. Autoritzar ocupar la via pública a Poteta de Cabra amb motiu de la Diada de
Sant Jordi
Concedir, a la senyora Judith Valldepérez Aragonès, en representació de l'establiment
Poteta de Cabra, autorització per posar una parada al carrer Major 55-57, el dia 23
d'abril de 2016, amb motiu de la festa de Sant Jordi, tenint en compte la no afectació
del trànsit.
4. Qualitat de Vida
4.1. Sol·licitud targeta aparcament persones amb discapacitat
Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
5. Contractació
5.1. Aprovar pressupost per reparar el paviment de seguretat del parc infantil de la
Raval Nova
Aprovar el pressupost per import de 2.445,41 € (21% IVA inclòs), per reparar el
paviment de seguretat del parc infantil de la Raval Nova .
5.2. Aprovar poressupost d'un contracte de serveis
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Aprovar el pressupost per import de 2.000,00 € (21% IVA inclòs), per a la difusió dels
actes de la festa del 14 d'abril, jornades gastronòmiques de la patata, fira d'entitats,
festes majors, festes de la Raval de Cristo, Tradicionàrius i Festes de la Raval Nova.
5.3. Aprovar memòria per la construcció d'una pista poliesportiva a la Torre d'en Gil
Aprovar la memòria valorada per la construcció d'una pista esportiva a la Torre d'en Gil,
redactada per l'arquitecte tècnic municipal, per import de 10.687,34 euros i 2.244,34
euros d'IVA.
5.4. Aprovar pressupost contracte de serveis
Aprovar el pressupost per import de 1.000,00 € (21% IVA inclòs), per a la difusió dels
actes de la festa del 14 d'abril, jornades gastronòmiques de la patata, fira d'entitats,
festes majors, festes de la Raval de Cristo, Tradicionàrius i Festes de la Raval Nova.
5.5. Aprovar pressupost per adquisició màquina de neteja per a la brigada municipal
Aprovar el pressupost presentat per BBVA Renting, per import de 231,49 € (21% IVA
inclòs), per a l'adquisició d'una màquina de neteja, model Comac C-8, per a la brigada
municipal.
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