EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 22/2017, DE 20 DE JUNY
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior núm. 21/2017, de data 13 de juny
de 2017
2. Hisenda
2.1. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 169,95 €, en
concepte de despeses originades per uniformitat de la Policia Local.
2.2. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
12.460,67 €, corresponents a factures incloses en la relació núm. 13/2017.
2.3. Aprovar les següents actes de preus contradictoris que acompanyen a la Certificació
número 1 i única de l’obra “Accessibilitat de la planta baixa i adequació del bar del casal
Hort de Cruells".
3. Llicències urbanístiques
3.1. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en revestiment
façana en monocapa, essent el domicili de l'obra c. Cinta, 47.
3.2. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en col.locar
xapilla 50 m2 i fer un tabic, essent el domicili de l'obra Santa Isabel, 8.
4. Béns
4.1. Concedir donar de baixa el gual permanent número 143, ubicat al C. Escorial 2E, a
partir del segon semestre de l'any 2017.
4.2. Concedir canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 61 de la sèrie 6a del
cementiri municipal.
4.3. Concedir la reserva d'espai entre la cantonada del carrer Pallarès i el carrer La
Séquia prohibint l'estacionament en horari nocturn des de les 22:00 hores fins les 03:00
hores, els dies de les festes majors, entre els dies 30 de juny i 9 de juliol de 2017, per tal
de garantir la seguretat dels clients i vianants, atès que es preveu molta afluència de
gent per les festes majors, senyalitzant la zona de manera adequada, salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers.
4.4. Autoritzar la utilització de la sala polivalent de la Biblioteca de Roquetes Mercè
Lleixà a la Societat de Caçadors La Perdiu Roquetense, per realitzar una assemblea
general ordinària el dia 28/06/2017 a partir de les 21h.
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4.5. Autoritzar la utilització de la sala polivalent de la Biblioteca de Roquetes Mercè
Lleixà a l'AV del Port – Mont Caro, per utilitzar la sala polivalent de la Biblioteca de
Roquetes Mercè Lleixà per realitzar una reunió el dia 29/06/2017, a les 20:00 hores.
4.6. Concedir autorització per tallar el carrer de la Séquia, el dia 2 de juliol de 2017 en
l'horari de 19 hores a la 1 de la matinada aproximadament, amb motiu de celebrar un
sopar dins la setmana de festes Majors.
4.7. Autoritzar al Grup Filatèlic i Numismàtic de Roquetes la cessió del material amb
motiu de a celebració de la Fira Filatèlica i Numismàtica que realitzaran per Festes
Majors de Roquetes el dia 02/07/2017.
4.8. Autoritzar la utilització del saló de plens de l'Ajuntament de Roquetes per celebrar
una cerimònia matrimonial 14/07/2017.
4.9. Renovar la llicència concedida per situar 4 taules, a la vorera davant de l'establiment
"Restaurant Joan Amaré, SL". L’autorització es renova per tot l'any 2017, amb les
mateixes condicions inicials, salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
5. Qualitat de Vida
5.1. Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
5.2. Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
6. Contractació
6.1. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Equipaverd SL per import de
3.182,30 € (21% IVA inclòs), pels treballs a realitzar al camp de futbol de gespa natural
de les instal·lacions esportives municipals.
6.2. Aprovar els pressupostos presentats per la mercantil Prontoservis SL per import
total de 1.942,05 euros (21% IVA inclòs), pel subministrament de dos cabines sanitàries
model PJN-III i una de minusvàlid per a la Revetlla de Sant Joan, Festes Majors, Festes
de la Capella del Carme, Festes de la Raval de Cristo, Tradicionàrius i Festes de la Raval
Nova.
6.3. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Llatje Electrohidràulica SL per
import de 883,30 euros (21% IVA inclòs), pels treballs de substitució de la màquina
d'aire condicionat del CAP de la Raval de Cristo.
7. Subvencions
7.1. Acceptar la subvenció concedida, pel Consell d'Administració de l'Oficina de Suport
a la Iniciativa Cultural, per import de 6.000,00 euros, per a l'adquisició de novetats
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editorials en català o occità destinades a la Biblioteca Mercè Lleixà de Roquetes
(expedient CLT063/17/00184).
7.2. Sol.licitar subvenció a la Diputació de Tarragona en base al Programa d'Acció
Municipal 2017 per les actuacions següents:
Actuació

Pressupost

Subvenció

Despeses corrents

95.570,62

95.570,62

Pavimentació tram camí Pandorga

51.828,86

46.645,97

Construcció Rocodrom

29.995,90

26.996,31

Reforma plaça Pare Cirera

84439,00

75.995,10

8. Joventut
8.1. Adoptar el compromís d'elaboració del nou Pla Local de Joventut 2017-2020 amb
data màxima de 30 de setembre de 2017.
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