EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 24/2016, DE 14 DE JUNY

1. Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors, número 22/2016, de data 31 de
maig, i número 23/2016, de data 7 de juny de 2016
2.Hisenda
2.1. Pagament taxa per tall de carrer Festes Majors 2016
Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 12,55€, a favor del
Servei Català de Trànsit, en concepte de taxa per realitzar el tall dels carrers Major(T342), Av. del Port de Caro (T-341) i Av. Diputació (TV-3421) amb motiu de les festes
majors 2016 que tindran lloc el mes de juliol (Expedient 94/1673319-7), i ordenar el
pagament.
2.2. Pagament factura/tiquet per reunió amb la Coordinadora Territorial de
Joventut
Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 48€, corresponent
a la factura/tiquet número A201512093, per import de 48€, data 31 de maig de 2016 i
en concepte de la reunió de treball amb la Coordinadora Territorial de Joventut, i
ordenar el pagament.
2.3. Despeses locomoció
Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 10,53 €, en
concepte de despeses per assistir a la reunió de la comissió tècnica del projecte "Treball
a les 7 comarques: Baix Ebre Avant" a l'Ajuntament de Deltebre, el passat dia 30 de
maig, i ordenar el pagament.
2.4. Aprovar relació de factures núm. 8/2016
Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de 22.177,68 €,
corresponents a factures incloses a la relació núm. 8/2016, i reconèixer les obligacions
per import de 54.308,33 €, i ordenar el pagament.
2.5. Premi-Beca Institut Roquetes
Autoritzar i disposar la despesa per import de 600,00 €, a favor de l'Institut Roquetes,
en concepte de Premi-beca Institut Roquetes.
2.6. Sol·licitud de devolució d'aval bancari
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Procedir a la devolució de l'aval dipositat per l'adjudicatari del contracte de serveis
consistents en la redacció del projecte bàsic i d'execució, pla de gestió, projecte de
seguretat i salut, direcció facultativa i tècnica, coordinació de seguretat i salut de les
obres del nou pavelló municipal, per l'import de 12.600€ per tal de garantir l'execució
del contracte.
3. Llicències urbanístiques
3.1. Sol·licitud de concessió llicència obres exp. 51/2016
Donar-se per assabentada de les obres consistents en canviar porta i repassar parets,
essent el domicili de l'obra carrer Sant Antoni, 24, amb un pressupost de 990,00 € (Exp.
51/2016).
3.2. Sol·licitud de devolució fiances exp. 126/2016
Concedir al Sr. Pedro Garcia Fernández, la devolució de la fiança dipositada per import
de 571,18 € en concepte de gestió de runes i 1.200,00€ per garantir la reposició del
serveis urbans afectats, d'acord amb la condició de la llicència urbanística núm.
126/2016.
3.3. Sol·licitud de concessió llicència obres exp. 50/2016
Donar-se per assabentada de les obres que pretén realitzar el senyor Jordi Blanch
Subirats, consistents en executar un espai de 6,00x4,00 per facilitar la sortida del
garatge com obres complementàries del projecte d'habitatge unifamiliar aïllat (Exp.
50/2015).
3.4. Sol·licitud d'aprovació projecte bàsic i executiu
Aprovar el projecte bàsic i executiu per realitzar les obres de rehabilitació i reforma
d'habitatge al carrer Sagrat Cort, 44.
4. Obres Públiques i Serveis
4.1. Sol·licitud de devolució de fiança, exp. 7/16-S
Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 €, en concepte de
garantir la correcta gestió dels residus generats en la llicència d'obres 7/16-S.
5. Béns
5.1. Festa de fi de curs escola M. Marcel·lí Domingo el dia 20/06/2016
Autoritzar, a l'Escola Mestre Marcel·lí Domingo, la cessió d'una tarima de 3m x 3m per a
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la celebració de la festa de fi de curs el proper dia 20 de juny.
5.2. Xerrada informativa sobre alternatives de cultiu al Xerta-Sénia, organitzada per
la Unió de Pagesos de Catalunya, el dia 29/06/2016
Autoritzar a la Unió de Pagesos de Catalunya, a utilitzar la sala polivalent el proper 29 de
juny de les 17h a les 20.30h per realitzar una xerrada informativa sobre alternatives de
cultiu al Xerta-Sènia.
5.3. Festa fi de curs de CBE Making Dance, el dia 19/06/2016
Autoritzar, al CBE Making Dance, la cessió de 200 cadires per a la celebració de la festa
de fi de curs el proper dia 19 de juny.
5.4. Festa d'estiu de l'Associació la Segona Volta, el dia 19/06/2016
Autoritzar a l'Associació La Segona Volta, la cessió de 73 cadires per a la celebració de la
festa d'estiu el proper dia 19 de juny.
5.5. Junta General Extraordinària Comunitat de Regants Paridora del Lloro, el dia
17/06/2016
Autoritzar a la Comunitat de Regants Paridora del Lloro, a utilitzar una sala de l'Hort de
Cruells, el divendres 17 de juny, a les 20h, per realitzar una Junta General Extraordinària.
5.6. Sol·licitud de transmissió drets funeraris nínxol núm. 28 sèrie 8a
Concedir, el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 28 de la sèrie 8a del
cementiri municipal a favor seu.
5.7. Sol·licitud de cessió temporal nínxol núm. 125 de la sèrie 2a
Concedir, la renovació per dos anys més de la cessió dels drets funeraris del nínxol 125
sèrie 2a concedida en cessió temporal d'acord JGL de 26 d'agost de 2014.
5.8. Sol·licitud de la transmissió de la llicència d'ocupació de taules i cadires, al Bar
El Barrilet
Autoritzar la transmissió de la llicència de les taules i cadires de l'activitat de bar del
carrer Major 7, no constant cap modificació al respecte.
5.9. Sol·licitud de col·locació dels inflables al camp de futbol municipal
Autoritzar al Club Deportiu Roquetenc la col·locació dels inflables al camp de futbol
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municipal, amb motiu de la festa de fi de temporada a realitzar el proper dia 18/06/2016
de les 16 a les 20 hores aproximadament.
5.10. Sol·licitud del Club BTT de col·laboració de la Policia Local
Autoritzar la col·laboració de la Policia Local de Roquetes, pilotant pels carrers de la
població la sortida en grups inferiors a cinquanta persones. En quant al tall del carrer
Severo Ochoa, es col·laborarà posant tanques a l'inici i mig carrer, tal i com ens
sol·liciten.
5.11. Sol·licitud de les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya a les -Terres
de l'Ebre, de material
Concedir a les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya a les -Terres de l'Ebre, el
material sol·licitat, 75 cadires, 5 taules amb els corresponents cavallets i 25 tanques
metàl·liques.
5.12. Sol·licitud de permís per ocupar una sala del casal municipal Hort de Cruells
Autoritzarpermís per ocupar una sala del casal municipal Hort de Cruells, el dies 15 de
juny de 2016, a les 21:30 hores i 16 de juny de 2016, a les 10:00 hores, amb motiu d'una
reunió de treballadors dels transport sanitari a les Terres de l'Ebre.
6. Contractació
6.1. Aprovar pressupost en concepte de reposar diversos elements al parc infantil
de l'Hort de Cruells
Aprovar el pressupost per import de 474,14 € (21% IVA inclòs), per l'adquisició de
diversos elements del parc infantil de l'Hort de Cruells per substituir els que es troben
trencats o deteriorats.
6.2. Aprovar pressupost en concepte de retirar els abocaments incontrolats de
fibrociment
Aprovar el pressupost per import de 856,68 € (21% IVA inclòs), per treballs de retirada
d'uns abocaments incontrolats de fibrociment.
7. Responsabilitat patrimonial
7.1. Sol·licitud de responsabilitat patrimonial
Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada contra l'ajuntament
de Roquetes.
8. Qualitat de Vida
4/6

8.1. Sol·licitud targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat
reduïda
Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
9. Llicències d'activitat
9.1. Sol·licitud de canvi de nom bar situat al carrer Major, 7 baixos
Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de "Bar" , situat al carrer
Major, 7 baixos amb efectes de data 10 de juny de 2016, per la qual cosa, un cop
produïda la transmissió, el nou titular assumeix les responsabilitats i les obligacions del
titular antic.
9.2. Sol·licitud del Bar Barrilet, del c/. Major, 7 per obrir 24 hores els dies 7 i 9 de
juliol, festes majors
Desestimar la petició del Bar Barrilet situat al carrer Major, 7 en que sol·licita
autorització per obrir 24 hores durant els dies 7 i 9 de juliol per estar dins de les Festes
Majors pels motius següents: Els establiments de Bar poden perllongar l'horari màxim
de tancament en trenta minuts, sobre l'horari general, en el període de l'1 de juny fins al
dia 15 de setembre).
10. Subvencions
10.1. Sol·licitar subvenció a la Diputació de Tarragona, a la Unitat de Cultura per
import de 6.000 € i 3.000 €
Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona, àrea del Servei d’Assistència al
Ciutadà – Unitat de Cultura, per import de 6.000,00 € per a les actuacions de conservació
i millora dels equipaments municipals amb la construcció d’una pista esportiva de
voleibol inclosa en un indret singular i/o patrimonial com és el Centre Cívic Torre d'en
Gil, la ressembra del camp de gespa natural de les instal·lacions esportives i l'adquisició
de dos porteries de futbol 7, essent aquestes actuacions com a sol·licitud de subvenció
per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets
singulars o patrimonials i de valor cultural.
Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona, àrea del Servei d’Assistència al
Ciutadà – Unitat de Cultura per import de 3.000,00 € per a la gestió, funcionament i
manteniment d’equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets
singulars o patrimonials i de valor cultural; en aquest cas, el Pavelló Municipal de
Roquetes.
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