EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 14/2017, DE DIVUIT
D'ABRIL
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior núm. 13/2017, de data 4 d'abril de
2017
2. Hisenda
2.1. Designar com a administradora institucional de l'Ajuntament de Roquetes a la Base
de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), una funcionaria de l'Ajuntament i com a
usuari de la base de dades esmentada, encarregat del registre, en temps i forma, i
consulta de dades, a un funcionari,com ja constava.
2.2. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 180 €,en
concepte de despeses originades per un dinar amb motiu d'una reunió de treball.
2.3. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 12 €, en
concepte de despeses originades per l'estacionament de vehicle al pàrquing
2.4. Aprovar la liquidació de prestació de serveis en matèria de residus corresponent al
mes de gener de 2017 per import de 30.469,28 euros i reconèixer les obligacions.
3. Llicències urbanístiques
3.1. Donar-se per assabentat de les obres consistents en canviar bigues fusta, essent el
domicili de l'obra c. Gasol, 20, amb un pressupost de 3.955,00 € (Exp. 97/2016).
3.2. Donar-se per assabentat de les obres , consistents en substitució funcional de 8
cabirons de fusta per noves biguetes de fusta laminada de 12x20cm mantenint les llates
de fusta i acabat amb rajola ceràmica i la impermeabilització del terrat., essent el
domicili de l'obra c. Sant Antoni, 9, amb un pressupost de 1.185,00 € (Exp. 24/2017).
3.3. Donar-se per assabentat de les obres consistents en adaptació local a Bargelateria, essent el domicili de l'obra Av. Port de Caro, 37 baixos costat restaurant, amb
un pressupost de 8.800,00 € (Exp. 27/2017).
4. Béns
4.1.Concedir, a l'AMPA Escola Raval de Cristo, autorització per posar una parada de
roses i llibres a la Plaça Pare Cirera de la Raval de Cristo amb motiu de la festa de Sant
Jordi.
4.2. Autoritzar la col·locació de quatre tanques de protecció d'obres per enganxar els
cartells publicitant la jornada en diferents llocs, a la vorera del carrer Major i Av. Port de
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Caro, Plaça Catalunya, Pare Romanyà amb Major, Mercat Municipal i Av. Port de Caro,
41, del dia 24 fins el 28 d'abril de 2017.
4.3. Autoritzarl'ocupació de la via pública, amb 6 taules i cadires, muntades sobre tarima
i amb vetllador tot l'any, 5 taules i cadires, muntades a terrassa no coberta (per al
període d'estiu , del 01/05 a 31/07) i 3 taules durant una quinzena amb inici el
13/04/2017. L'autorització es concedeix per a l'anualitat 2017.
4.4. Autoritzar la cessió del material que es detalla a continuació, així com autorització
per utilitzar el passadís del primer pis del Centre Cívic per realitzar un Torneig del joc de
Miniatures Xwing el dia 22 d'abril de 2017 de les 15:30h a les 20h, a l'associació Gremi
Lúdic Despertaferro.
4.5. Autoritzar la cessió del material que es detalla a continuació, així com autorització
per utilitzar les instal·lacions de l'Escola Mestre Marcel·lí Domingo, a l'AMPA Escola
Mestre Marcel·lí Domingo de Roquetes per poder dur a terme la Jornada cultural "Els
oficis artesans de Roquetes i tradicions dels nostres avis" el 29 d'abril de 2017.
4.6. Autoritzar la cessió d'ús de les instal·lacions de la ZN Esportiva i els aparcaments, al
Club Esportiu de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per l'organització de la ruta Via Verda
Roquetes-Horta de Sant Joan- Roquetes, que tindrà lloc el dia 26/04/2017.
4.7. Autorització rebaix vorada guals 601 i 602
Concedir autorització per rebaixar la vorada existent a la ubicació dels dos guals
permanents amb llicències núm. 601 i 602, respectivament.
5. Contractació
5.1. Aprovar el pressupost per import de 133,97 euros (21% IVA inclòs), pel
subministrament de dos fundes de cuir i sis antenes helicoïdals esteses pels emissors de
radio SEPURA STP8000 de la Policia Local.
5.2. Aprovar el pressupost per import de 4.743,20 euros (IVA inclòs), per executar una
vorera i enjardinament al Vial Verd i rampa d'accès al Casal de l'Hort de Cruells.
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