EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 26/2017, D'11 DE JULIOL
1. Aprovar, si procedeix, actes anteriors, actes de les sessions núm. 24/2017, de data 27
de juny i núm. 25/2017, de data 30 de juny.
2. Hisenda
2.1. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 960 €, en
concepte de sortides dels Gegants de Roquetes a Festes Majors 2017.
2.2. Autoritzar , disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import 890,98 € a favor
de Base Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona € en concepte de taxa
corresponent a l’assistència en la redacció d’un informe tècnic i valoració dels terrenys
situats a l’Av. del Port de Caro 36-38.
2.3. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
22.380,36 €, corresponents a factures incloses en la relació núm. 15/2017.
3. Llicències d'activitat
3.1. En data 20/06/2017, Torresal CB, ha comunicat la baixa com a titular de
l'establiment Bar-Restaurant anomenat "NOGANS" situat al carrer Nules, 10 baixos, a
efectes de 31/05/2017.
- En data 15/06/2017, s'ha comunicat la baixa de l'establiment dedicat a peixateria al
carrer Major, 41, a efectes del 08/04/2017.
4. Llicències urbanístiques
4.1. Concedir llicència urbanística per realitzar les obres consistents en muntatge
d'alicatats en cuina i bany. Col.locar plaques sostre 30 m2. Arranjament escala, envans ,
mòduls cuina, essent el domicili de l'obra Polígon 50 Parc. 54, partida Horta.
4.2. Donar-se per assabentat de les obres consistents en construir un cuarto de bany 1,5
x 1,5 m, essent el domicili de l'obra carrer Balague, 5.
4.3. Donar-se per assabentat de les obres consistents en col.locar plat de dutxa, lavabo i
obrir una finestra, essent el domicili de l'obra Plaça Raval Nova, 13.
4.4. Donar-se per assabentat de les obres consistents en arranjament portes i col.locar
terrasso, essent el domicili de l'obra carrer Santa Clara, 1.
4.5. Donar-se per assabentat de les obres consistents en reparacions vàries, pintar la
façana, arranjament escala d'accés i dels banys, essent el domicili de l'obra Major, 33.
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4.6. Donar-se per assabentat de les obres consistents en arranjament soculada de
l'edifici, essent el domicili de l'obra carrer Tirso de Molina, 1.
4.7. Donar-se per assabentat de les obres consistents en col.locació tuberia i col.locació
terrasso, essent el domicili de l'obra carrer Joan Maragall, 22.
4.8. Concedir llicència urbanística per realitzar les obres consistents en construcció
d'una nau adossada sense ús específic, essent el domicili de l'obra Pol. Ind. La Ravaleta,
21
5. Béns
5.1. Concedir el distintiu per estacionar enfront del gual del que és titular o forma part
del nucli familiar al c/ Colon s/n.
5.2. Concedir donar de baixa el gual permanent número 579, ubicat a la urb. Torre d'en
Gil núm. 39, a partir del segon semestre de l'any 2017.
5.3. Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes de juny de
2017, i que ascendeix a l'import total de 206,00€.
5.4. Autoritzar ocupar la via pública davant de l'immoble al carrer Major 14, amb amb
plataforma elevadora al carrer Tirso de Molina, 2 i a l'av. Port de Caro, 32, amb motiu
dels varis treballs de reparació a la façana, d'acord a l'expedient de llicències d'obres
núm. 62/2017, salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
5.5. Autoritzar la reserva d'espai lliure d'estacionament amb motiu de realitzar tasques
de descàrrega d'un camió per mudança, al carrer Nules 8, el proper dia 15 de juliol,
aproximadament durant 2 hores de les 10 a les 12 hores.
6. Qualitat de Vida
6.1. Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
6.2. Escrit del Consell Comarcal del Baix Ebre, referent a al servei d'ajuda a domicili que
tot seguit es detalla:
Atorgar l'accés al servei a la sol·licitud següent:
Expedient-tipus

Població

Exp
2017/00267- Roquetes
SAD SOCIAL

Hores

Data d'inici

2 hores /setmanals

19/05/2017

Modificar el servei, de SOCIAL A DEPENDÈNCIA següent:
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Expedient

Població

Exp 2012/00059 Roquetes

Passa de

A tenir

Data efecte

3
hores 15
hores 03/04/2017
setmanals
setmanals

Donar de baixa del servei a la sol·licitud següent:
Expedient tipus

Població

Exp
2010/01003 Roquetes
SAD DEPENDÈNCIA

Motiu

Data baixa

Defunció

05/05/2017

7. Subvencions
7.1. Donar-se per assabentada de 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 editorials en català o occità destinades a la Biblioteca Mercè
Lleixà de Roquetes (expedient CLT063/17/00184).
7.2. Donar-se per assabentada de la denegació de la subvenció sol·licitada a l'Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural per a l'activitat "III vetllada de versadors" (expedient
CLT042/17/00063).
7.3. Acceptar la subvenció concedida, pel Consell d'Administració de l'Oficina de Suport
a la Iniciativa Cultural, per import de 595,00 euros, per al projecte "exposició Lo
Canalero", amb un pressupost de despeses de 2.670,00 euros (expedient
CLT025/17/00049).
8. Joventut
8.1. Aprovar el Pla Local de Joventut de Roquetes 2017-2020 elaborat per l'Àrea de
Joventut.
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