EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 24/2017 DE DATA
27/06/2017
1. Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors, acta número 22/2017, de data
20 de juny de 2017 i acta número 23/2017, de data 23 de juny de 2017.
2. Hisenda
2.1. Autoritzar i disposar i reconèixer l’obligació per import de 20.000 € a favor de
Roquetes Comunicació en concepte de transferència 2017.
2.2. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de 9.848,29
€, corresponents a factures incloses en la relació núm. 14/2017.
2.3. Aprovar la liquidació de prestació de serveis en matèria de residus corresponent al
mes de maig per import de 32.727,85 euros.
2.4. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 49.304,54€, a
favor de Geosilva Projectes S.L, corresponent a la factura número 2017055, referent al
projecte per la senyalització turística i natural amb codi QR.
2.5. De conformitat amb el conveni regulador de la delegació de facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos de l'Ajuntament de Roquetes a favor de la
Diputació de Tarragona, quant a la gestió de l'IBI d'urbana i de rústica, i de l'IVTM, es
dóna compte a la Junta de Govern Local dels padrons següents:
CONCEPTE

PERÍODE DE COBRAMENT EN VOLUNTÀRIA

IMPORT TOTAL

500 -01 IBI urbana

28/04/2017-30/06/2017

940.186,61 €

500 -02 IBI urbana

31/08/2017-31/10/2017

940.101,15 €

501 - IBI rústica

28/04/2017-30/06/2017

218.854,30 €

600 - IVTM

31/03/2017-31/05/2017

555.607,56 €

2.6. Aprovar els padrons que es relacionen a continuació:

Concepte

Període de cobrament en
voluntària

Import total

941 - Taxa guarderia rural

28/04/2017 - 30/06/2017

63.167,02 €

560 - Taxa escombraries

30/06/2017 - 31/08/2017

569.966,75 €

733 - Taxa guals

30/06/2017 - 31/08/2017

62.296,32 €
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840 - Taxa conservació nínxols

30/06/2017 - 31/08/2017

26.166,50 €

550 - Taxa clavegueram

30/06/2017 - 31/08/2017

65.626,00 €

3. Béns
3.1. Concedir canvi de nom de la llicència de gual número 177, ubicat al camí del Mig 5A.
3.2. Deixar sense efecte l'expedició del duplicat del títol del nínxol núm. 64 de la sèrie
5a.
3.3. Autoritzar ampliar la terrassa amb taules i cadires, així com tallar la plaça Sant
Antoni, des de les 20:00 hores fins les 2:00 hores, amb motiu de celebrar sopars els dies
de festes majors, del 30 de juny al 9 de juliol de 2017.
3.4. Autoritzar ocupar la via pública amb 10 taules més i les seves corresponents cadires
durant els dies de festes majors.
3.5. Autoritzar a l'entitat Trail Roquetes tallar el carrer Canal de les 19:30 hores fins les
2:00 hores, el dia 7 de juliol amb motiu de celebrar un sopar dins la setmana de Festes
Majors, sempre i quan prengui mesures adequades per evitar perjudicis a tercers. Sols es
tallarà el carrer l'estona que duri el sopar, un cop acabat s'haurà de deixar obert al
trànsit de manera immediata.
3.6. Autoritzar la instal·lació d'un espill convex enfront a la sortida del magatzem, on
entra i surt el seu vehicle, amb motiu de guanyar visibilitat al carrer Diego de León, 11;
sempre que disposi de la corresponent autorització del propietari del solar allí existent, i
la seva col·locació no pertorbi el pas del vianants, ni causi perjudicis a tercers.
3.7. Autoritzar la cessió d'ús de 10 taules a la Coral Preludi a Caro de Roquetes, amb
motiu d'un berenar de trobada de corals de Festes Majors el 08/07/2017.
3.8. Autoritzar la cessió d'ús de material a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de
Roquetes, amb motiu de la celebració del berenar de germanor de Festes Majors el
06/07/2017.
3.9. Autoritzar la cessió d'ús de material a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de
Roquetes, amb motiu de la celebració del dia de les paelles de Festes Majors el
08/07/2017.
3.10. Autoritzar la cessió d'ús d'un escenari de 8x4 m, així com el tall del Pg Manel Cid
Audi, amb motiu de la realització de l'activitat per les Festes majors el 04/07/2017.
3.11. Renovar la llicència concedida per col·locar 6 taules i cadires davant de
l’establiment “Bar Monroy”, a la calçada del C. Anselm Clavé, 13. L'autorització es renova
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per tot l’any 2017, amb les mateixes condicions inicials, salvant el dret de propietat i
sense perjudici a tercers.
4. Contractació
4.1. Aprovar el pressupost presentat, per import de 3.243,82 € (21% IVA inclòs), per als
treballs de substitució dels tubs de buit avariats del sistema primari de la Instal·lació
d'Aigua Calenta del pavelló poliesportiu municipal.
4.2. Aprovar el pressupost presentat per import de 951,06 euros (21% IVA inclòs), pels
treballs de substitució d'una vàlvula de tres vies del circuit de calefacció de l'escola
mestre Marcel·lí Domingo.
4.3. Aprovar el pressupost presentat, per import de 1.485,40 euros (21% IVA inclòs), per
als treballs de reposició del punt de llum malmès per les obres d'enderroc de l'immoble
del carrer Diego de León, número 27.
4.4. Aprovar el pressupost presentat per import de 693,88 euros (21% IVA inclòs), pels
treballs consistents en reparar l'aparell desfibril·lador situat a la zona esportiva.
4.5. Aprovar el pressupost presentat per import de 965,58 euros (21% IVA inclòs), per la
prestació del servei de control d'accés al recinte del ball durant les Festes Majors de
Roquetes 2017.
5. Llicències d'activitat
5.1. Autoritzar l'activitat extraordinària de Festes Majors 2017, organitzades pel
Patronat de Festes i que es detallen en el programa presentat, així com de la realització
del ball al pati de l'IES de Roquetes fins a un aforament de 1999 persones, dins del marc
de la Festa Major de la població des del dia 30 de juny fins el dia 9 de juliol de 2017.
Segon. Atorgar la llicència per ocupació temporal de la via pública dels diferents indrets
de la població durant la Festa Major del 30 de juny al 9 de juliol de 2017.
Tercer. Quan als castells inflables haurà de complir totes les especificacions que es
detallen en l'annex1 que s'adjunta a la resolució.
Quart. L'espai públic ocupat haurà de quedar net i lliure d'obstacles, una vegada
acabades les diferents activitats.
Cinquè. Haurà de disposar dels serveis d'higiene i seguretat i dels dispositius
d'assistència sanitària corresponents
Sisè. Notificar aquest acord als interessats, i comunicar-ho al caporal cap de la policia
local als efectes oportuns.
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6. Subvencions
6.1. Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona, àrea del Servei d’Assistència al
Ciutadà, per import de 6.000,00 €, per les obres de substitució de la màquina d'aire
condicionat al Dispensari de la Raval de Cristo, i per l'adquisició de dos desfibril·ladors,
els armaris per a exterior i els mòduls de telecontrol, inclosos en l'armari, amb connexió
al telèfon d'emergències 112, a ubicar al pavelló cobert poliesportiu i a les instal·lacions
esportives (camp de futbol), dintre de la convocatòria de subvencions per al
finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels
consultoris mèdics locals.
6.2. Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona, àrea del Servei d’Assistència al
Ciutadà, per import de 3.000,00 €, per la recollida d'animals domèstics abandonats des
del municipi fins a un dipòsit autoritzat, dintre de la convocatòria de subvencions per
actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies
invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats.
6.3. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions, per procediment de
concurrència competitiva, adreçades al foment de la participació en activitats a la ciutat
i de projecció i promoció a l'exterior en l'àmbit de les festes, any 2017, amb el contingut
que figura com annex A del present acord.
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