EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 11/2017, DE 21 DE
MARÇ
1. Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors
- núm. 9/2017, de data 7 de març de 2017
- núm. 10/2017, de data 14 de març de 2017
2. Hisenda
2.1. Anul·lar rebut taxa de clavegueram, any 2016, immoble del carrer sant Ignasi, 1,
1
Anul·lar el rebut de la Taxa de clavegueram, any 2016, relatiu a l'immoble del carrer sant
Ignasi, 1, 1, atès que aquest immoble es va vendre. Emetre un altre rebut, pel mateix
concepte i import, a nom del subjecte passiu correcte.
2.2. Escrits de BASE-Gestió d'Ingressos, en els quals ens proposen baixes i noves
liquidacions de rebuts de la taxa de clavegueram, per errada en el subjecte passiu
Anul·lar els rebuts que es relacionen a continuació, relatius a la Taxa de clavegueram de
diferents anys.
2.3. Baixa i nova liquidació rebuts taxa escombraries, immoble Ptda. Racó
d'Homedo, 7
Donar de baixa per errada en la titularitat, els rebuts següents, atès que és el propietari
des del 13 de juliol de 2009, mitjançant escriptura d'acceptació d'herència davant el
notari Pedro Francisco Carpena Sofio. Emetre uns altres rebuts a nom del titular
correcte.
2.4. Baixa i nova liquidació rebuts taxa de gual, immoble c. Severo Ochoa, 4
Anul·lar els rebuts per liquidar a nom del propietari de l'immoble. Emetre uns altres
rebuts, pel mateix concepte i import.
2.5. Aprovar relació de factures núm. 06/2017
Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de 9.412,22 €,
corresponents a factures incloses en la relació núm. 06/2017, l'import de la qual és de
31.803,48 €. Reconèixer les obligacions per import de 22.391,26€, i ordenar el
pagament.
2.6. Quota anual de soci d'Unicef
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Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació a favor d'UNICEF, per import de
120,00 €, en concepte de quota de soci anual per a l'exercici 2017.
3. Obres Públiques i Serveis
3.1. Concessió llicència obres (Exp. 4/14-S) immoble c. Major, 77
Donar-se per assabentat de les obres consistents en "Obertura de rasa en vorera i
calçada de 48*0,3 m. per instal·lació de canonada amb 1 presa", essent l'emplaçament
de l'obra C/ Major, 77, amb un pressupost de 2.787,66 € (exp. 4/17-S), salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers .
3.2. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra "Senyalització turística natural i cultural amb
codi QR i construcció de mirador al barranc de sant Antoni", presentat per l’empresa
Geosilva Projectes, S.L.
4. Llicència d'activitat
4.1. Sol·licitud del Club Aeromodelisme RC de l'Ebre per la realització del
concentració d'avions velers i planejadors, entre els dies 8 al 29 d'abril de 2017
Autoritzar al Club Aeromodelisme RC de l'Ebre, per tindre lloc dintre del terme
municipal de Roquetes, la realització del concentració d'avions velers i planejadors,
entre els dies 8 al 29 d'abril de 2017, que tindrà lloc en la parcel·la 102 del polígon 15 i
en la zona de vol delimitada , salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
4.2. Comunicació del Bar Folck, per l'actuació musical amb DJ, el dia 25 de març
Donar-se per assabentat que l'establiment del carrer Major, 53 Bar Folck, dedicat a
l'activitat de bar, l'actuació musical amb DJ, el dia 25 de març.
5. Béns
5.1. Sol·licitud de transmissió drets funeraris nínxol núm. 188 sèrie 1a
Concedir, el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 188 de la sèrie 1a del
cementiri municipal .
5.2. Sol·licitud de la Coral Preludi a Caro de material i utilitzar el pavelló
Autoritzar,a la Coral Preludi a Caro de Roquetes, la utilització del pavelló poliesportiu
per a la celebració del concert de l'Orquestra del Conservatori de Música de Castelló
que tindrà lloc el dia 12/04/2017 a partir de les 19:00h.
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5.3. Sol·licitud de la Penya Madridista "El 7 Blanco 1999"
Informar a la Penya Madridista "El 7 Blanco 1999" que actualment el pavelló
poliesportiu està al 100% de la seva ocupació i, per tant, és impossible poder disposar
d'un espai per realitzar més entrenaments.
5.4. Sol·licitud de l'Escola Mestre Marcel·lí Domingo per a la celebració de la Festa
de Sant Jordi
Denegar, l'ús del pavelló poliesportiu a l'Escola Mestre Marcel·lí Domingo per a la
celebració de la Festa de Sant Jordi, atès que hi ha programat un altre acte solidari el
mateix dia, al mateix lloc.
5.5. Sol·licitud del Club Volei Roquetes de material
Autoritzar, al Club Volei Roquetes, la cessió del material que es detalla a continuació,
per a la celebració de la Fase Final del Campionat de Catalunya, en categoria cadet
masculí, els dies 25 i 26 de març de 2017.
5.6. Sol·licitud de transmissió drets funeraris nínxol núm. 106 de la sèrie 8a
Concedir, el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 106 de la sèrie 8a del
cementiri municipal.
5.7. Sol·licitud de col·locació làpida nínxol núm. 96 de la sèrie 2a
Autoritzar, col·locar una làpida al nínxol número 96 de la sèrie 2a del cementiri
municipal.
6. Registre d'animals
6.1. Sol·licitud registre d'un gos considerat potencialment perillós
Concedir la llicència per a la tinença d'un gos considerat potencialment perillós,
anomenat KIRA, de raça Dòberman.
7. Contractació
7.1. Aprovar pressupost per l'actuació musical de la Revetlla de Sant Joan 2017
Aprovar el proposta econòmica per a l'actuació musical de la Revetlla de Sant Joan
2017.
7.2. Aprovar pressupost per al manteniment del programari SICAL 2017
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Aprovar el pressupost presentat per al manteniment del programari SICAL corresponent
a l'any 2017.
8. Qualitat de Vida
8.1. Aprovar l'Annex per a 2017 del conveni marc en matèria de Serveis Socials i
Benestar i altres programes relatius al Benestar Social
Aprovar l'Annex per a 2017 al conveni marc en matèria de Serveis Socials i Benestar i
altres programes relatius al Benestar Social – Servei d'Ajuda a Domicili.
8.2. Aprovar l'Annex per a 2017 del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Baix Ebre i l'Ajuntament de Roquetes, per a la realització del BAT
(Banc d'Ajudes Tècniques)
Aprovar l'Annex per a 2017 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Baix Ebre i l'Ajuntament de Roquetes, per a la realització del BAT (Banc d'Ajudes
Tècniques) dins del programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia
personal i l'atenció a les persones amb dependències (ProdeP).
8.3. Aprovar l'Annex per a l'any 2017, del conveni marc per a la prestació del servei
social d'atenció primària a la Comarca del Baix Ebre
Aprovar l'annex al conveni marc per a la prestació del servei social d'atenció primària a la
Comarca del Baix Ebre, per a l'any 2017.
8.4. Donar compte de l'escrit del Consell Comarcal del Baix Ebre, del Servei d'Ajuda
a Domicili
Escrit del Consell Comarcal del Baix Ebre, en el comuniquen els serveis d'altes i baixes
del Servei d'Ajuda a Domicili
8.5. Targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda
Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
9. Subvencions
9.1. Donar compte del pagament d'una subvenció amb reducció de l'import concedit
inicialment
Donar-se per assabentat de l'acord de la Junta de Govern Local de la Diputació de
Tarragona, referent a la justificació i pagament de la subvenció corresponent a la
convocatòria per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis
singulars, patrimonials i de valor cultural, any 2015.
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10. Llicències urbanístiques
10.1. Concessió llicència urbanística Exp. 7/2017
Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en ampliació
d'edificació per a un nou tunel de refrigeració i nova sala de neteja de caixes, en
industria escorxador d'aviram, essent el domicili de l'obra C-12 Ctra. València, pk 16,
amb un pressupost de 714.184,20 € (Exp. 7/2017), salvant el dret de propietat i sense
perjudici a tercers.
10.2. Aprovar el projecte executiu presentat per l'empresa Pavos i Derivados SA
Aprovar el projecte executiu presentat per executar les obres d'ampliació d'edificació
per reubicació de maquinària existent en industria escorxador d'aviram situada a la
Ctra. C-12 Ctra. València p-k. 16 .
10.3. Sol·licitud de devolució fiança Exp. 4/2016
Concedir, la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00€ en concepte de la
correcta gestió de runes, d'acord amb la llicència urbanística número 4-2016.
10.4. Concessió llicència urbanística expt. 21/2017
Concedir,llicència urbanística per realitzar les obres consistents en acabament edifici
habitatge unifamiliar. Exp 121/2015 2ª fase, essent el domicili de l'obra urb. Pilans
C/.Alfabega 132, amb un pressupost de 103.204,00 € (Exp. 21/2017), salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers.
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