EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 15/2017, DE 25 D'ABRIL
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior núm. 14/2017, de data 18 d'abril de
2017
2. Correspondència
2.1. Escrit del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública
Escrit del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública amb registre d'entrada núm. 2060 de data
19-04-2017 on informen que la sol·licitud que l'Ajuntament de Roquetes ha formulat en
referència a l'aplicació al municipi de Roquetes de coeficients d'actualització dels valors
cadastrals que afecten a l'exercici 2014 i successius, es considera retirada.
3. Hisenda
3.1. Aprovar el compte justificatiu, per import de 170€, per atendre el pagament de les
despeses per la compra de 4 pilotes de Voleibol.
3.2. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 49,43 euros,
en concepte de despeses originades per l'assistència a una Jornada sobre estabilitat
pressupostària a la Diputació de Tarragona el dia 14 de març.
3.3. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 32,50 €, en
concepte de les despeses originades per assistir al Seminari d'actualització de Funció
Pública Local a Barcelona el dia 17 de març.
3.4. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
10.500,45 €, corresponents a factures incloses en la relació.
4. Obres Públiques i Serveis
4.1. Concedir llicència urbanística per a les obres que pretén realitzar Francesc Xavier
Olivé Vericat en representació de GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A., consistents en
"Obertura de rasa de 2*0,4 m en vorera i calçada, per connexió de ramal per a nous
abonats", essent l'emplaçament de l'obra Urb. Torre d'en Gil, 87, amb un pressupost de
124,62 € (exp. 7/17-S).
4.2. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra "Pavimentació dels carrers pare Alberca,
Masia, Consolació, carretera Observatori i entrada deixalleria", presentat per l’empresa
Becsa, SAU.
5.Llicències urbanístiques
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5.1. Donar-se per assabentat de les obres consistents en tancament del solar amb tela
metàl·lica, essent el domicili de l'obra Carrer B- Pare Alberca, 11, amb un pressupost de
1.834,18 € (Exp. 20/2017).
5.2. Donar l'assabentat de les obres consistents en sanejament de parets laterals de la
casa i col·locació de dos finestrals d'alumini (2,20x1,20-1,80x0,90) a la façana del carrer,
essent el domicili de l'obra c. Santa Candia, 13, amb un pressupost de 2.000,00 € (Ex.
30/2017).
5.3. Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,€ en concepte de
gestió de runes, d'acord amb la llicència urbanística número 104/2016 consistent en
instal.lació d'aparells d'aire condicionat.
6. Béns
6.1. Autoritzar la cessió del material que es detalla a continuació a l'Associació de Veïns
La Ravaleta, així com autorització per ocupar la via pública de darrera del Casal de la
Ravaleta, amb motiu de la celebració d'una jornada solidària "Juntos Podemos
Superarnos", el proper 20/05/2017.
6.2. Autoritzar al CAP Roquetes, l'ús de la sala d'audiovisuals de l'antic ajuntament els
dies sol·licitats que són: 25 d'abril, 2, 9, 16, 23 i 30 de maig i el 6 de juny de 2017, en
horari de 17:00 a les 18:30 hores.
6.3. Autoritzar al Bar Folk, la transmissió de la llicència de les taules i cadires de
l'activitat de bar del carrer Major 53, no constant cap modificació al respecte.
6.4. Renovar la llicència per situar 10 taules, a la vorera davant dels establiments Bar
Folk, Natural Bel i Poteta de Cabra. L’autorització es renova per tot l’any 2017, amb les
mateixes condicions inicials, salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
6.5. Renovar l'autorització concedida per situar 4 taules i cadires davant de l’establiment
“Bar Dayma”, a la vorera de l'avinguda del Port de Caro, 25. L'autorització es renova per
tot l’any 2017, amb les mateixes condicions inicials, salvant el dret de propietat i sense
perjudici a tercers.
6.6. Concedir, el canvi de nom de gual permanent número 341, al seu favor .
6.7. Autoritzar,el trasllat de despulles al nínxol número 247 de la sèrie 13a del cementiri
municipal.
6.8. Autoritzar, el trasllat de despulles al nínxol número 53 de la sèrie 6a del cementiri
municipal.
6.9. Autoritzar la cessió del material que es detalla a continuació al Club Patí Roquetes
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per a la celebració del Trofeu de Patinatge Artístic ciutat de Roquetes que tindrà lloc els
dies 4 i 5 de novembre de 2017.
6.10. Autoritzar la cessió del material que es detalla a continuació i l'ús del pati dels
til·lers a l'Associació de Dones de Roquetes amb motiu del berenar de fi de curs i sopar
de la dona de Festes Majors els dies 17/06/2017 i 05/07/2017.
6.11. Autoritzar la cessió del material que es detalla a continuació a l'Associació de
Jubilats i Pensionistes de Roquetes, amb motiu de la celebració de la festa del Gaiato el
dia 06/05/2017.
6.12. Autoritzar la utilització de la sala polivalent de la Biblioteca de Roquetes Mercè
Lleixà al senyor Albert Baijet Torrents, en representació de l'Associació Guies de Natura
de les Terres de l'Ebre, el dia 08 de maig de 2017 a les 18:30h, per realitzar una junta
directiva.
7. Qualitat de Vida
7.1. Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
7.2. Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
7.3. Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
8. Contractació
8.1. Aprovar el pressupost per import de 2.023,53 euros (21% IVA inclòs), pel
subministrament de fusta tractada i accessoris per la construcció d'una tanca de
protecció al Vial verd, enfront del pavelló municipal.
8.2. Aprovar el pressupost per import de 1.482,66 euros (21% IVA inclòs), pel
subministrament de mobiliari urbà a ubicar al Vial Verd, a la zona del pavelló municipal.
8.3. Aprovar el pressupost per import de 534,58 euros (21% IVA inclòs), pel
subministrament de 4 balisses d'enllumenat i làmpades a ubicar a la zona del pavelló
municipal.

3/3

