EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 22/2016, DE 31 DE MAIG

1.- Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior número 21/2016, de data 24 de
maig de 2016, s’omet la seva lectura i s’aprova per unanimitat dels membres que
legalment la componen.
2. Hisenda
2.1. Aprovar rebut assegurança vehicle ISUZU NPR 77 matrícula 7191BXD
Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 423,69€ a favor de
Mapfre España Compañia de Seguros y Reaseguros SA, pel concepte de l'assegurança
del vehicle ISUZU NPR 77 matrícula 7191BXD, adscrit al departament de la brigada
municipal.
2.2. Aprovar la relació número 08/2016, de liquidacions de l'Impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Aprovar la relació número 08/2016, de liquidacions de l'Impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), que ascendeix a l'import total de
3.967,37€, amb un total de 10 liquidacions (des de la número 76/2016 fins la número
85/2016).
2.3. Aprovar compte justificatiu
Aprovar el compte justificatiu, per import de 4.800€, per atendre el pagament de les
despeses per la reposició d'un vehicle per a la brigada municipal.
2.4. Despeses adquisició vehicle Brigada municipal
Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 187,19 €, en
concepte de les despeses originades pel desplaçament per fer gestions per a
l'adquisició i recollida d'un vehicle per a la brigada municipal,i ordenar el pagament.
2.5. Aprovar relació de factures núm. 7/2016
Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de 26.158,49 €,
corresponents a factures incloses a la relació núm.7/2016 per import de 59.012,62 €.
Reconèixer les obligacions per import de 32.854,13 €, i ordenar el pagament.
2.6. Pagament imports cobrats per duplicitat
Ordenar la devolució de 24.153,33 € i 9.310,50 € respectivament corresponents a
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ingressos pendents d'aplicació, per duplicitat i que no pertanyen a aquest Ajuntament.
3. Llicències urbanístiques
3.1. Concessió llicència urbanística expt. 45/2016
Donar-se per assabentada de les obres consistents en ampliació porta magatzem,
essent el domicili de l'obra carrer Diego de Leon, 8- Sant Francesc, amb un pressupost
de 3.898,46 € (Exp. 45/2016).
3.2. Concessió llicència urbanística expt. 33/2016
Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres d'acabament consistent, en
redistribució d'habitatges existents, essent el domicili de l'obra carrer Sèquia, 22, amb
un pressupost de 30.300,00 € (Exp. 33/2016).
4. Béns
4.1. Sol·licitud de cessió de material
Autoritzar, a l'Escola Raval de Cristo, amb motiu de la celebració de la festa de fi de curs
el proper 15 de juny, la cessió del material següent: escenari (14 peces), 200 cadires i 1
escala.
4.2. Autoritzar, a la Comissió de festes de la Ravaleta, el tall de la via pública al
carrer Tarragona
Autoritzar, a la Comissió de festes de la Ravaleta, el tall de la via pública al carrer
Tarragona, durant les hores del migdia, per poder instal·lar un castell inflable d'aigua
amb motiu de la celebració de la festa de joves, el proper dissabte dia 4 de juny, sempre
i quan es prenguin les mesures adequades per evitar perjudicis a tercers.
4.3. El bar la Trobada, sol·licita autorització per tallar el carrer València
Autoritzar, al bar la Trobada, el tall el carrer València, el tram de la l'Illa tancada del
carrer Pare Romanyà 7, amb motiu de la col·locació d'un castell inflable per la celebració
d'una festa infantil, el proper dia 5 de juny de les 16:00 fins les 19:30 hores
aproximadament, sempre i quan es preguin les mesures adequades per evitar perjudicis a
tercers.
4.4. El Partit de Ciutadans, sol·licita col·locar una carpa
Autoritzar, al Partit de Ciutadans, col·locar una carpa al costat del Mercat Municipal de
Roquetes, el dia 18 de juny de 2016 de 10:00 a 13:00 hores, amb motiu de la campanya
electoral del partit polític Ciutadans, sempre que es respecti el pas de vianants a la
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vorera.
4.5. Els Patufets sol·licita cessió d'ús de l'espai del pati dels til·lers
Autoritzar als Patufets, a utilitzar l'espai del pati dels til·lers el dia 15 de juny, de les 10h
fins les 13h per fer l'assaig i el dia 17 de juny de les 15:30h a les 18h per fer la festa de fi
de curs.
4.6. L'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes, sol·licita la cessió de
material
Concedir, a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes, amb motiu de la
celebració de la Festa de la Patrona el dia 5 de juny de 2016, la cessió del següent
material 20 taules, 40 cavallets, 150 cadires i 4 contenidors.
4.7. La Unió de Pagesos sol·licita utilitzar el saló de plens
Autoritzat a la Unió de Pagesos de Catalunya a utilitzar el Saló de Plens de l'Ajuntament
de Roquetes el dia 2 de juny de 2016, de les 9 a les 14h, per tal d'instal·lar un punt
d'informació del Canal Xerta Sènia.
4.8. L'escola M. Domingo per la festa final de curs
Autoritzar, a l'Escola Mestre Marcel·lí Domingo, la cessió de 330 cadires per a la
celebració de la festa de fi de curs el proper dia 20 de juny.
4.9. Aquaroquetes sol·licita utilitzar la zona de les pistes del camp de futbol de
terra
Denegar a Aquaroquetes, utilitzar les pistes del camp de futbol de terra de la zona
esportiva, atès que és un espai públic que no està subjecte a reserva.
4.10. Aquaroquetes sol·licita la cessió d'ús del pavelló municipal i una sala de
l'edifici de la biblioteca
Denegar a Aquaroquetes la cessió d'ús del pavelló municipal i una sala de l'edifici de la
biblioteca per realitzar el campus d'estiu amb activitats esportives i lúdiques del 27 de
juny al 5 d'agost, atès que aquests espais estan destinats a realitzar activitats
organitzades per l'Ajuntament de Roquetes.
4.11. Sol·licitud ocupar la via pública amb un para-sol
Autoritzar l'ocupació de la via pública amb un para-sol, per cobrir part de l'exposició dels
seus productes, per preservar-los del sol.
Junta de Govern Local núm. 22/2016

3/5

4.12. Sol·licitud donar de baixa el gual permanent número 468
Concedir, donar de baixa el gual permanent número 468, ubicat al C. Santa Bàrbara,
núm. 7.
4.13. Sol·licitud ocupar la via pública
Autoritzar a l'entitat Trail Roquetes l'ocupació de la via pública corresponent a la vorera
existent al c. Canal enfront la seva entitat, amb motiu de l'acte de presentació de les
pubilles i un berenar, el proper dissabte 4 de juny a les 19 hores, sempre i quant es
preguin mesures adequades per evitar perjudicis a tercers.
4.14. Distintiu per estacionar enfront del gual
Concedir, el distintiu per estacionar enfront del gual del qual és titular o forma part del
nucli familiar, a les persones i vehicles següents:

Llicència Ubicació
de gual

Vehicles

302

8390-HBN i 4158-HKL

Lluís Companys, 10 (Local G-4)

4.15. Sol·licitud la cessió d'ús del pavelló
Autoritzar, al Club Voleibol Roquetes, a utilitzar el pavelló municipal per celebrar el
sopar de fi de temporada el dia 11 de juny de 2016, així com a utilitzar la cuina de
l'Escola Mestre Marcel·lí Domingo per cuinar el menjar.
5. Qualitat de Vida
5.1. Sol·licitud targeta d'aparcament individual
Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
6. Contractació
6.1. Aprovar pressupost adquisició aparell d'aire condicionat
Aprovar el pressupost per import de 909,92 euros (21% IVA inclòs), per a l'adquisició i
instal·lació d'una màquina d'aire condicionat, per al CAP de la Raval de Cristo.
6.2. Aprovar pressupost arranjament camins
Aprovar el pressupost per import de 24.905,81 € (21% IVA inclòs), per a la realització
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dels treballs consistents en tapar els sots de diversos camins municipals.
7. Llicències d'activitat
7.1. Comunicació activitat apícola al polígon 54 parcel·la 5
Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia de l'inici d'activitat apícola amb
l'assentament de 12 arnes d’abelles amb la sol.licitud de marca oficial al DARP, a la
finca situada al polígon 54 parcel.la 5 de la partida Mirambó d'aquesta població.
8. Contractació
8.1. Aprovar memòria valorada per l'execució dels treballs consistents en
ressembra al camp de gespa natural
Aprovar la memòria valorada per l'execució dels treballs consistents en ressembra al
camp de gespa natural de les instal·lacions esportives, redactada per l'arquitecte tècnic
municipal, amb un pressupost d'execució material de 15.638,65 euros, IVA inclòs, i amb
el desglossament següent: 12.924,50 euros, de pressupost net, i 2.714,15 euros, en
concepte d’IVA, al tipus del 21%.
8.2. Expedient contractació assegurances
Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat,
del servei d'assegurances civil i patrimonial i de danys de l'Ajuntament de Roquetes.

Junta de Govern Local núm. 22/2016

5/5

