EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 10/2017, DE 14 DE MARÇ
1. Hisenda
1.1. Aprovar relació de factures núm. 5/2017
Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de 9.224,81 €,
corresponents a factures incloses en la relació núm. 5/2017.- Reconèixer les obligacions
per import de 1.448,01 €, i ordenar el pagament.
1.2. Pagament taxa per emissió d'informe del patrimoni cultural sobre l'Hort de
Cruells
Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 105€, a favor del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en concepte de taxa per al
lliurament d'un informe sobre el Projecte d'accessibilitat de la planta baixa i adequació
del bar del Casal de l'Hort de Cruells de Roquetes. Ordenar el pagament.
1.3. Despeses voluntaris Centre Obert
Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 8 €, en concepte de
despeses originades per la contractació de l'assegurança de dos voluntaris per al Centre
Obert. Ordenar el pagament.
1.4. Despeses Cavalcada de Reis
Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 363,74 €, en
concepte de despeses originades per la compra de material per a la decoració de les
carrosses de la cavalcada dels Reis Mags. Ordenar el pagament.
1.5. Pagament quotes conservació a l'Entitat Urbanística Col·laboradora de
Conservació del Pla Parcial Els Pilans
Ordenar el pagament no pressupostari mitjançant transferència a l'Entitat Urbanística
Col·laboradora de Conservació del Pla Parcial Els Pilans de l'import de 340,43 €.
2. Llicències d'activitat
2.1. Pagament taxa per un informe
Autoritzar el pagament al Consell Comarcal de del Baix Ebre el pagament de 325€ en
concepte taxa per emissió d'informe de l'activitat.
2.2. Ocupar parquing Karibú
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Autoritzar per ocupar el parquing de la Karibu els dies 4/4/2017, 29/04/2017 i
30/04/2017 amb un vehicle Food Truck de 12 m2 adaptat per fer menjars ràpids.
2.3. Autoritzar prova a l'Ultra Estels del Sud
Autoritzar a KEBO EVENTS SCP per tal de realitzar la 3era edició de l'Ultra Estels del
Sud, prova que transcorre íntegrament pel Massís del Ports, amb sortida i arribada a la
població d'Arnes i que transcorre pels termes municipals de : Arnes, Beseit, La Sénia ,
Alfara de Carles, Tortosa, Roquetes, Paüls, i Horta de Sant Joan, els dies 5,6 i 7 de maig
de 2017, sempre que es disposi del permisos necessaris, salvant el dret de propietat i
sense perjudici a tercers.
3.Llicències urbanístiques
3.1. Aprovar el projecte executiu carrer del Boix, 6 de la Urb. Pilans
Aprovar el projecte executiu presentat per realitzar les obres de construcció de
habitatge unifamiliar aïllat al carrer del Boix, 6 de la Urb. Pilans.
4.1. Sol·licitud per realitzar cursa i marxa Panxampla
Autoritzar el pas, pel tram del nostre terme municipal, a la 8 a Edició de la Cursa i marxa
de Panxampla que es celebrarà a Alfara de Carles el proper dia 14 de maig.
4.2. Sol·licitud de col·locar cartell estacionament bicicletes
Autoritzar, a SAI Centre de Formació, permís per col·locar un aparell per estacionar
bicicletes en l'espai que disposa al davant del seu centre de treball situat a l'avinguda
Ports de Caro, 31.
4.3. Sol·licitud de trasllat de restes del nínxol número 220 de la sèrie 13a
Autoritzar, el trasllat de restes al nínxol número 220 de la sèrie 13a al nínxol número
221 de la sèrie 13a del cementiri municipal.
4.4. Sol·licitud per renovar llicència d'ocupació de la via pública de l'establiment "
Bar El Barrilet"
Renovar la llicència concedida per situar 3 taules, a la vorera davant de l'establiment
"Bar El Barrilet". L’autorització es renova per tot l'any 2017, amb les mateixes condicions
inicials, salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
4.5. Sol·licitud per renovar llicència d'ocupació de la via pública de l'establiment
"Bar La Plaça"
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Renovar la llicència concedida per situar 4 taules i cadires davant de l’establiment “Bar
La Plaça”, a la calçada del carreró entre el C/ Sagrat Cor i la Pl. Pare Cirera. L'autorització
es renova per tot l’any 2017, amb les mateixes condicions inicials, salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers.
4.6. Sol·licitud de trasllat de restes del nínxol número 106 de la sèrie 8a
Autoritzar, el trasllat de despulles que figura enterrat al nínxol número 106 de la sèrie
8a al nínxol número 137 de la sèrie 7a del cementiri municipal.
4.7.Sol·licitud per utilitzar la pista terra zona esportiva
Autoritzar la utilització de la pista de terra de la zona esportiva a l'Associació Veterans
Roquetes per realitzar entrenaments setmanals els dimecres de 20h a 22h.
5. Qualitat de Vida
5.1. Sol·licitud
reduïda

targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat

Concedir al senyor la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat
reduïda.
6. Contractació.
6.1. Aprovar el pressupost presentat per a la contractació del servei de
manteniment anual d'incendi de l'Escola Mestre Marcel·lí Domingo, el pavelló
poliesportiu i la Biblioteca Mercè Lleixà
Aprovar el pressupost presentat , per a la contractació del servei de manteniment anual
d'incendi de l'Escola Mestre Marcel·lí Domingo, el pavelló poliesportiu i la Biblioteca
Mercè Lleixà.
7. Altres
7.1. Donar compte instància de la Comunitat de la Comunitat de Propietaris "Edifici
Eixample VI"
Es dóna compte de la instància presentada per la secretaria de la Comunitat de
Propietaris "Edifici Eixample VI", en el que comunica que el passat 27 de gener de 2017,
es va realitzar la Junta ordinària de la Comunitat de Propietaris, a la que l'ajuntament
pertany.
7.2. Donar compte reconeixement a l'Agent de la Policia Local TIP 8281
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Es dóna compte del reconeixement que ha rebut l'Agent de la Policia Local amb TIP
8281, per part de la Junta del Trail Roquetes, per la seva implicació i col·laboració en la
coordinació i realització de l'acte amb motiu de l'organització de la cursa Sant Silvestre,
els anys 2012, 2013, 2014 i 2015.
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