EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 23/2016, DE 7 DE JUNY
1.

Correspondència

1.1. Es dóna compte de l'escrit de la Diputació de Tarragona en el que comunica que la
Junta de Govern de la Diputació en sessió de data 8/04/2016, per delegació de la
Presidència va adoptar entre altres, que la Direcció General de Coordinació de
Competència amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, va resoldre
l'assignació de subvencions per danys en infraestructures municipals en l'àmbit
territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
1.2. Es dóna compte de l'escrit de la Direcció General d'Administració Local, referent a la
Resolució del secretari general del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de 6 d'abril de 2016, per la qual s'inicia el procediment de
revocació parcial de la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Roquetes per al
finançament de l'arranjament dels camins municipals afectats pels aiguats del 17 de
novembre de 2012.
1.3.
Es dóna compte de l'escrit de la Direcció General de Forests en el que tramet
còpia de la Resolució de 17/5/2016, de la directora general de Forests per la qual
s'aprova el Programa anual d'aprofitaments dels terrenys forestals de propietat pública
de Catalunya per a l'any 2016.
2.

Hisenda

2.1. Anul·lar la liquidació, clau de cobrament 43-135-355-2016-13-00000008-44, relativa
a la Taxa de Clavegueram, anys 2013, 2014 i 2015, de l'immoble del c. Mateu Llasat, 17,
2.2.Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 126,60 €, en
concepte de despeses originades pel desplaçament per assistir al curs de legalitat
urbanística a Barcelona, i ordenar el pagament.
2.3.Anul·lar la liquidació, relativa a la Taxa de Clavegueram, anys 2013, 2014 i 2015, de
l'immoble del c. Sagrat Cor, 60, per un import total de 66,00 €, per haver-se produït una
duplicitat.
3.

Béns

3.1. Autoritzar al Trail Roquetes a tallar el carrer Canal de les 18:30h fins les 01:00, el
proper 8 de juliol amb motiu de la celebració d'un sopar dins de les Festes Majors.
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3.2.Autoritzar a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes la il·luminació del
pati dels til·lers i la cessió de 4 contenidors d'escombraries per a la Revetlla de Sant Joan
el 23 de juny de 2016 al pati dels til·lers.
3.3. Autoritzar, al CD Roquetenc, la cessió de 50 cadires, 10 taules, 20 cavallets i 1
contenidor d'escombraries per a la celebració de la festa de fi de temporada el proper
18 de juny al camp de futbol per la tarde.
3.4. Autoritzar, a la Societat de Caçadors La Perdiu Roquetenca, a utilitzar la sala
polivalent de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà el dia 17 de juny a partir de les
21:00h, per tal de celebrar l'assemblea general ordinària de socis.
3.5. Concedir permís per ocupar el tram del carrer de Santa Anna i Sant Joan, amb 10
taules, 40 cadires i amb vetlladors de roba, durant els dies de Festes Majors 2016 de
Roquetes, durant la setmana de Festes Majors, salvant el dret de propietat i sens
perjudici a tercers.
3.6. Renovar la llicència concedida per situar 4 taules i cadires davant de l’establiment
“New Xefla”, al carrer La Gaia. L'autorització es renova per tot l’any 2016, amb les
mateixes condicions inicials, salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
3.7. Denegar la llicència municipal de gual a l'immoble ubicat al c. Sant Ruf 5 bx, atès que
no hi ha cap accés motoritzat a l'immoble, no complint d'aquesta forma, amb el requisit
per la seva concessió de la vigent Ordenança de Guals, la qual regula aquest ús privatiu
de la via pública.
3.8. Autoritzar a la productora The Lift Producciones Internacionales SL, permís per la
gravació d'un rodatge publicitari per la marca de joieria sueca Georg Jensen, a la
carretera dels Ports, el proper dia 15 de juny de les 6:30 a les 21:00 hores.
3.9. Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes de maig de
2016, i que ascendeix a l'import total de 202,50 €.
3.10. Concedir, donar de baixa el gual permanent número 589, ubicat al C. València,
11, a partir del segon semestre de l'any 2016.
3.11. Autoritzar tallar la plaça Sant Antoni per la part del carrer la Parra, el dia 10 de
juny de 2016, des de les 20:00 hores fins a les 00:30 hores, amb motiu de celebrar un
sopar de fi de temporada del Futbol Club Roquetes Veterans, salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers.
3.12. Autoritzar al portaveu de les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya a
les Terres de l'Ebre, a utilitzar la sala de Plens de l'Ajuntament de Roquetes el dia 9 de
juny de 2016, a partir de les 11:30 hores, per tal de fer una roda de premsa per presentar
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3.13. Autoritzar, al senyor Josep Gaitan, en representació del Comerç Agrupat de
Roquetes, a utilitzar la sala polivalent de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà el dia
10 de juny a les 20:30h, per tal de celebrar la junta general.
3.14. Autoritzar al Comerç Agrupat de Roquetes a tallar el trànsit del carrer Canal el
dia 11 de juny de les 19h a les 21h, per tal de realitzar l'acte de presentació de les
pubilles de Festes Majors, salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
4.

Qualitat de Vida

4.1. Sol·licitar un ajut per import de 4.000,00 euros a l'Institut Català de les Dones, per a
finançar les despeses derivades de la implementació de projectes que incorporin la
perspectiva de gènere (supòsit B), concretament per a les activitats adreçades a les
dones amb una calendarització anual –Projecte B.2– i per al disseny i implementació de
programes formatius, de reciclatge, d'habilitats i de capacitats en diferents formats i
suports adreçats a les dones amb una calendarització anual –Projecte B.4– per un import
de 1.000,00 euros sobre un pressupost de despeses de 3.500,00 euros (projecte B.2) i
3.000,00 euros sobre un pressupost de despeses de 4.250,00 euros (projecte B.4, així
com comprometre'ns a la realització de les activitats per a les quals es demana la
sol·licitud, en cas d’obtenir-la.
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