RESUM ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 28/12/2017
1.1. Lectura i aprovació acta anterior
1.1. Aprovar acta anterior, núm. 47/2017, de data 19 de desembre de 2017.
2. Hisenda
2.1. Aprovar la liquidació de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya amb número
2017-01193 corresponent a l'allotjament del sergent acctal. de la policia pel període
09.10-24.11/2017 referent al curs de sergent de policia (codi 2017/00229) per import de
235 euros.
2.2. Aprovar la liquidació de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya amb número
2017-01058 corresponent a la inscripció al curs de sergent acctal. de policia (codi
2017/20.102.00229) per import de 1.695,85 euros.
2.3. Aprovar la liquidació de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya amb número
2017-01159 corresponent a la inscripció al curs de caporal acctal. de policia (codi
2017/20.101.00074) per import de 1.483,55 euros.
2.4. Aprovar la liquidació de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya amb número
2017-01189 corresponent a l'allotjament del caporal acctal. de la policia pel període
23.10-01.12/2017 referent al curs de caporal de policia (codi 2017/00074) per import de
207,05 euros.
2.5. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 17 euros, a
favor d'una funcionària, en concepte de despeses originades pel desplaçament a
Barcelona per tal d'assistir a la Jornada Tècnica i Workshop Interadherits.
2.6. Aprovar els ingressos corresponents a la revisió del cànon fix d'acord amb l'IPC, per
import de 660,66€.
2.7. Aprovar la liquidació corresponent al període que comprèn l'any natural 2017,
l'import del qual és de 10.892,30€, corresponent a la gestió del servei públic, en règim
de concessió, que té per objecte la gestió i l'explotació del servei públic de la piscina
coberta climatitzada municipal de Roquetes.
2.8. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 137,52 euros, a
favor d'un regidor, en concepte de despeses originades pel desplaçament a Barcelona el
dia 3 de desembre per assistir a una Trobada de Gegants.
2.9. Aprovar la liquidació de prestació de serveis en matèria de residus corresponent al
mes de novembre per import de 30.487,94 euros.
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2.10. Aprovar el compte justificatiu, per import de 209,81€, presentat pel personal de la
brigada municipal, per atendre el pagament de les despeses per passar inspecció
d'ITEUVE de varis vehicles de la brigada.
2.11. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
9.737,44 €, corresponents a factures incloses en la relació núm. 29/2017.
2.12. Aprovar la liquidació corresponent a l'any 2017 del preu públic per ocupació de les
dependències del Centre Cívic per entitats municipals que es detalla a continuació:
Entitat

Concepte

Import

Club d’escacs Peó vuit

Liquidació 2017

535,50€

Societat de caçadors "La Liquidació 2017
perdiz Roquetense"

535,50€

Coral Preludi a Caro

Liquidació 2017

535,50€

Comerç
Roquetes

Agrupat

de Liquidació 2017

535,50€

Associació
Roquetes

de

de Liquidació 2017

535,50€

AHIDA

Liquidació 2017

535,50€

ASIFTE

Liquidació 2017

535,50€

dones

2.13. Aprovar la diferència d'hores reals realitzades del servei d'Ajuda a domicili 2016 per
import de 1.145,12€
2.14. Aprovar la certificació número 1 i única, per import de 99.147,96 € (IVA inclòs),
referent a l'obra "pavimentació de tram de camí del Galatxo, tram del camí de Pandorga
i tram del carrer Observatori -Torre d'en Gil".
2.15. Aprovar el compte justificatiu, per import de 229,81€, presentat per la conserge
de l'ajuntament.
2.16. Aprovar la liquidació del compte de la recaptació de tributs en executiva
corresponent a l'any 2017 segons el detall següent:
Total ingressos executiva
Recàrrec provincial IAE
Total ingressos ajuntament
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Premi cobrament BASE

2.163,37 €

Ingressos líquids ajuntament

355.350,40 €

2.17. Acceptar la resolució de revocació total de la subvenció atorgada a l'Ajuntament
de Roquetes, per un import de 595,00 euros.
2.18. Aprovar la liquidació del compte de la recaptació de tributs en

voluntària de l'any 2017 segons el detall següent:
Total ingressos
Recàrrec provincial IAE
Total ingressos ajuntament
Premi cobrament BASE

3.033.613,07 €
18.294,13 €
3.015.318,94 €
97.997.84 €

Ingressos líquits ajuntament

2.917.321,10 €

Bestretes realitzades

2.444.591,60 €

Devolucions realitzades
Altres
Diferència

97.561,20 €
0,00 €
375.168,30 €

2.19. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 187,88 €.
3. Obres Públiques i Serveis
3.1. Aprovar el Pla de desplegament de cablejat de fibra òptica a la Raval de Cristo,
presentat per la mercantil Altercom 21, S.L. en data 14/12/2017.
3.2. Retornar la fiança de 150,00 € dipositada per la correcta gestió dels residus de la
construcció generats en la llicència d'obres 20/17-S.
4. Béns
4.1. Autoritzar la col·laboració de la Policia Local per regular i tallar

puntualment el trànsit el dia programat per a la sortida, 31 de desembre
de 2017, al moment del pas dels corredors pel terme municipal.
Segon.- Autoritzar l'ús del menjador de l'Escola Mestre Marcel·lí Domingo per al dia 31
de desembre de 2017 per poder fer la xocolatada organitzada pel Trail Roquetes, en
finalitzar la cursa de la 7a Sant Silvestre de Roquetes.
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Tercer.- Concedir el material sol·licitat, i que es detalla a continuació:
•
•
•

10 taules
20 cavallets
2 contenidors de brossa

4.2. Concedir donar de baixa la llicència de gual núm. 145-31 (Mitja jornada), ubicat al c.
València 12 bx 7, a partir del primer semestre de l'any 2018.
4.3. Autoritzar la utilització una sala de l'Hort de Cruells per realitzar una reunió el dia
11/01/2017 de les 18h.
4.4. Concedir donar de baixa la llicència de gual núm. 594, ubicat al c. Consolació 15, a
partir del primer semestre de l'any 2018.
5. Subvencions
5.1. Acceptar la subvenció concedida pel Servei d'Assistència Municipal de la Diputació
de Tarragona, per la personació davant el jutjat contenciós administratiu número 1 de
Tarragona, en el recurs ordinari 161/2011, essent l'import concedit de 6.000,00 euros,
amb un pressupost de 12.342,00 euros.
5.2. Aprovar el compte justificatiu presentat per part del Club Deportiu Roquetenc, que
corresponen a la totalitat de la subvenció.
5.3. Aprovar els comptes justificatius presentats per part dels beneficiaris relacionats
tot seguit, pels respectius imports, igualment detallats, i que corresponen a la totalitat
de la subvenció.

Associació
Associació de Veïns "La Ravaleta"
Coral Preludi a Caro
Comerç Agrupat de Roquetes
GEPEC – EdC
Associació de Dones de Roquetes
Associació Llar de Jubilats i Pensionistes
Congregació Mariana
Centre Parroquial Mare de Déu del Port
Associació Juvenil Ball de Diables Lucifers
Amics de la Capella del Port
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Import de subvenció
1.552,00 euros
1.055,00 euros
1.452,00 euros
752,00 euros
1.152,00 euros
1.602,00 euros
650,00 euros
522,00 euros
1.252,00 euros
325,00 euros
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5.4. Aprovar el compte justificatiu presentat per part del Club Voleibol Roquetes, que
correspon a la totalitat de la subvenció.
5.5. Aprovar els comptes justificatius presentats per part dels beneficiaris relacionats
tot seguit, pels respectius imports, igualment detallats, i que corresponen a la totalitat
de la subvenció.

Associació
Escola Mestre Marcel·lí Domingo
Escola Raval de Cristo
AMPA Escola Raval de Cristo
AMPA Escola Mestre Marcel·lí Domingo
AMPA IES Roquetes

Import de subvenció
650,00 euros
150,00 euros
150,00 euros
1.000,00 euros
500,00 euros

5.6. Aprovar els comptes justificatius presentats per part dels beneficiaris relacionats
tot seguit, pels respectius imports, igualment detallats, i que corresponen a la totalitat
de la subvenció.
Associació
Club d'Escacs "Peó Vuit"
Club Esportiu BTT Terres de l'Ebre
Moto Club Roquetes
Penya Barcelonista Mont-Caro
La Joca-Club Alpí
Club Futbol Sala Roquetes

Import de subvenció
1.100,00 euros
600,00 euros
1.000,00 euros
600,00 euros
540,00 euros
600,00 euros

5.7. Aprovar el compte justificatiu presentat per part de la Lira Roquetense, que
correspon a la totalitat de la subvenció atorgada.
5.8. Aprovar els comptes justificatius presentats per part dels beneficiaris relacionats
tot seguit, pels respectius imports, igualment detallats, i que corresponen a la totalitat
de la subvenció.
Associació
Associació Parkinson TTEE
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Associació Obre't'Ebre
AHIDA-TTE
Lliga contra el Càncer
Càritas Parroquial de Roquetes

200,00 euros
225,00 euros
1.000,00 euros
6.475,00 euros

6. Llicències urbanístiques
6.1. Donar-se per assabentat de les obres, consistents en obres d'arranjament
d'habitatge existent, (tombar envans, arranjar cuina 2m2 manises, regates per col·locar
llum, repassar sostre i alicatar bany),essent el domicili de l'obra c. La Séquia, 32, amb un
pressupost de 1500 € (Exp. G-941/2017), salvant el dret de propietat i sense perjudici a
tercers.
6.2. Donar-se per assabentat de les obres consistents en xapilla de formigó, arrebossat
de la planta baixa i obertures de paret per finestres, essent el domicili de l'obra c.
Sequia, 32, amb un pressupost de 2535,02 € (Exp. G-1566/2017), salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers.
6.3. Donar-se per assabentat de les obres consistents en canviar banyera per plat de
dutxa, essent el domicili de l'obra c. Masia, 1 2n 1r, amb un pressupost de 1029,40€ (Exp.
G-1819/2017), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
6.4. Donar-se per assabentat de les obres consistents en canviar porta de magatzem per
fer finestra, essent el domicili de l'obra c. Mossén Samuel, 28, amb un pressupost de
533,50 € (Exp. G-1662/2017), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
6.5. Donar-se per assabentat de les obres consistents en reforma interior d'habitatges
segons pressupost, essent el domicili de l'obra Ctra. Reguers F, 19, amb un pressupost
de 1804,50 € (Exp. G-1789/2017), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
6.6. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en reforma de
cuina, essent el domicili de l'obra c. Santa Candia, 30, amb un pressupost de 2460 € (Exp.
G-1807/2017), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
6.7. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en substituir
4 cabirons en sostre de planta baixa per bigues i treure un envà, essent el domicili de
l'obra c. Santa Candia, 13, amb un pressupost de 2746,59E, (Exp. G-1894/2017), salvant
el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
7. Llicències d’activitat
7.1. Donar-se per assabentat que el senyor Alex Font Tafalla durà a terme, en el seu
establiment del carrer Major, 53 Bar folck, dedicat a l'activitat de bar, l'actuació musical
amb DJ, el dia 5 de gener de 2018, amb motiu de la festivitat de Reis.
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8. Contractació
8.1. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Viriato Seguridad SL, per import
de 544,50 euros (21% IVA inclòs), per la prestació del servei de vigilant de seguretat per
a la festa de Cap d'Any, que es realitzarà al pavelló poliesportiu municipal.
Roquetes, 28 de desembre de 2017
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