EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 20/2017, DE 30 DE MAIG.
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior núm. 19/2017, de data 23 de maig
de 2017
2. Correspondència
2.1. Escrit de la Sindicatura de Greuges de Catalunya
Escrit de la Sindicatura de Comptes de Catalunya en el que informa que s'ha publicat a la
pàgina web de la Sindicatura (www.sindicatura.cat) l'informe 4/2017, relatiu a la gestió
recaptatòria en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants, exercici 2013.
Aquesta entitat és una dels cent quaranta-set ajuntaments tractats en l'esmentat
informe.
D'acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de
mesures fiscals, financeres i administratives, aquest informe s'ha de sotmetre al
coneixement dels òrgans de govern d'aquest ajuntament, i se n'ha de fer publicitat a la
seu electrònica corporativa.
3. Hisenda
3.1. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 37,25 €, en
concepte de les despeses originades per assistir al segon Seminari d'actualització de
Funció Pública Local a Barcelona el dia 27 d'abril.
3.2. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
25.056,40 €, corresponents a factures incloses en la relació número 11/2017.
3.3. Aprovar la liquidació de prestació de serveis en matèria de residus corresponent al
mes d’abril per import de 32.287,04 euros.
3.4. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 154,54 €, en
concepte de les despeses originades per assistir a la jornada formativa sobre "Dret
Penal Operatiu" el dia 27 d'abril.
4. Llicències urbanístiques
4.1. Donar-se per assabentat de les obres consistents en arranjament teules caseta
existent i evocar i pintar grietes de façana, essent el domicili de l'obra Polígon 48
parcel.la 43 partida Horta.
4.2. Donar-se per assabentat de les obres consistents en canviar mobles de la cuina,
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essent el domicili de l'obra Av. Diputació, 24 2n 3r.
4.3. Donar-se per assabentat de les obres consistents en arranjament de la façana,
essent el domicili de l'obra c. Ros de Medrano 36-38.
4.4. Donar-se per assabentat de les obres consistents en repicar parets de cuina i
lavabos de les 2 plantes d'una casa pendent de rehabilitar, essent el domicili de l'obra c.
Santa Elena, 11.
4.5. Donar-se per assabentat de les obres, consistents en canviar banyera i manises del
bany, essent el domicili de l'obra c. Sant Joan, 32.
5. Béns
5.1. Concedirel canvi de nom de la llicència de gual permanent de 5 m.l. número 186,
ubicat al carrer Hort de la Vila 4.
5.2. Concedir llicència de gual núm. 642, permanent de 4 ml. al carrer Sant Ramon, 9.
5.3. Renovar la llicència concedida per col·locar 3 taules sobre tarima i amb coberta, i
amb 6 taules sobre tarima, a la calçada davant de l’establiment “Bar-Restaurant E.T.”, al
carrer Churruca, 1C.
5.4. Autoritzar la transmissió de la llicència de les taules i cadires de l'activitat de bar de
l'avinguda Port de Caro, 10.
5.5. Autoritzar la cessió d'ús de material a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de
Roquetes, amb motiu de la celebració de la Festa de la Patrona.
5.6. Autoritzar la cessió d'ús del pavelló poliesportiu al Club Voleibol Roquetes amb motiu
de la celebració de la festa de fi de temporada.
5.7. Autoritzar la cessió d'ús de material al CD Roquetenc, amb motiu de la celebració de
la festa de final de temporada .
5.8. Autoritzar la utilització del Casal de la Raval de Cristo als Usuaris Aigües de la
Caramella SCCL, per realitzar una junta general el 29/06/2017 a les 19:30h.
6.Qualitat de Vida
6.1. Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
7. Contractació
7.1. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Armeria Descarrega SL, per import
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de 780,00 euros (21% IVA inclòs), pel subministrament de material Policia Local.
7.2. Nomenar els membres de la mesa de contractació en l'expedient de contractació
per a l'explotació, mitjançant contracte administratiu especial, del servei de bar
restaurant al Casal de l'Hort de Cruells, procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, avaluables de forma automàtica.
8. Requeriment per a que efectuï el pagament per import de 1.485,40 € , en concepte de
treballs de muntatge i connexionat elèctric a realitzar per la reposició d'un punt de llum
malmès per obres d'enderroc d'una façana al c. Numància.
9. Subvencions
9.1. Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona, àrea del Servei d’Assistència al
Ciutadà – Unitat de Cultura, per import de 5.000,00 €, per les obres d'accessibilitat en
planta baixa i adequació del bar en un indret singular i/o patrimonial com és el Casal
Hort de Cruells, dintre de la convocatòria de subvencions destinades a les actuacions de
conservació i millora dels equipaments municipals, programa d'inversions en
equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o
patrimonials i de valor cultural.
9.2. Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona, àrea del Servei d’Assistència al
Ciutadà – Unitat de Cultura, per import de 3.000,00 € per a la gestió, funcionament del
Pavelló Municipal de Roquetes, dintre de la convocatòria esmentada, programa de
gestió i funcionament per als equipaments municipals de serveis al ciutadà oberts al
públic.
9.3. Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona, àrea del Servei d’Assistència al
Ciutadà – Unitat de Cultura, per import de 3.992,06 € pel 10è aniversari de la Biblioteca
Mercè Lleixà, dintre de la convocatòria per a projectes i activitats culturals i d'interès
ciutadà, de caràcter singular extraordinari.
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