EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 3/2017, DE 24 DE GENER
1.Hisenda
1.1. Part transferència de l'ajuntament a Roquetes Comunicació
Autoritzar i disposar i reconèixer l’obligació per import de 20.000 € a favor de Roquetes
Comunicació en concepte de transferència 2017. Ordenar el pagament.
1.2. Pagament a justificar despeses de correus
Aprovar el compte justificatiu, per import de 63,44€, en concepte de pagament de les
despeses per a renovar l'apartat de correus per a l'any 2017.
1.3. Baixa padró taxa clavegueram, immoble c. Verdaguer, 11 baixos i devolució
d'ingressos indeguts
Donar de baixa del padró de la Taxa de clavegueram l'immoble del carrer Verdaguer, 11,
per no correspondre, atès que no disposa de connexió a la xarxa municipal de
clavegueram. Procedir a la devolució d'ingressos indeguts, en concepte de Taxa de
clavegueram, per un import total de 88,00 €.
1.4. Baixa padró taxa escombraries, immoble c. Sant Pere, 14
Concedir l'exempció de pagament de la Taxa d'escombraries, de l'immoble del carrer
Sant Pere, 14, a partir del padró de l'exercici 2017, atès que no reuneix les condicions
mínimes d'habitabilitat.
2. Obres Públiques i Serveis
2.1. Concessió llicència urbanística expt. 16/16-S
Donar-se per assabentat de les obres consistents en "Estesa de 230 m. De línia aèria de
baixa tensió i muntatge de 3 nous suports", essent l'emplaçament de l'obra
Pol.34.parc.44 i pol.30, parcel·les 35 i 28, Partida Pandorga, amb un pressupost de
5.298,13 € (exp. 16/16-S).
2.2. Aprovar el projecte redactat per l'arquitecte tècnic municipal d'accessibilitat
de la planta baixa i adequació del bar del Casal Hort de Cruells
Aprovar el projecte redactat per l'arquitecte tècnic municipal d'accessibilitat de la
planta baixa i adequació del bar del Casal Hort de Cruells, amb un pressupost d'execució
per contracte de 41.533,52 euros, IVA inclòs, i amb el desglossament següent: 34.325,22
euros, de pressupost net, i 7.208,30 euros, en concepte d’IVA, al tipus del 21%.
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3. Llicències d'activitat
3.1. Comunicació activitat de comerç al por major de fruites i verdures al c. València,
2 (local)
Donar per assabentat de l'activitat de Comerç al major de fruites i verdures, amb local
afecte al carrer València, 2 d'aquest municipi, presentada al Registre general el dia 26
de desembre de 2016.
4. Llicències urbanístiques
4.1. Sol·licitud de concessió llicència expt. 76/2016
Concedir, amb caràcter provisional, llicència urbanística per realitzar les obres
consistents en aparcament amb trasters, essent el domicili de l'obra Pare Romanyà, 9
part , amb un pressupost de 53.512,40 € (Exp. 76/2016).
4.2. Sol·licitud de concessió llicència urbanística expt. 8/2017
Donar-se per assabentat de les obres consistents en col·locar caseta llum i rasa, essent
el domicili de l'obra Polígon 54 parcel.la 75 Ptda. Mirambó, amb un pressupost de
4.137,00 € (Exp. 8/2017).
4.3. Concessió llicència expt. 1/2017
Donar-se per assabentat de les obres consistents en reforç estructura existent i nova
construcció d'estructura primer pis, essent el domicili de l'obra Av. Port de caro, 41,
amb un pressupost de 13.470,07 € (Exp. 1/2017), salvant el dret de propietat i sense
perjudici a tercers,.
5. Béns
5.1. Sol·licitud del Club d'Escacs Peó Vuit, per utilitzar el gimnàs de l'Escola Mestre
Marcel·lí Domingo, i material
Autoritzar, al Club d'Escacs Peó Vuit, la utilització del gimnàs de l'Escola Mestre Marcel·lí
Domingo, així com la cessió de 24 taules i ajut per al trasllat de material dins del mateix
centre, per al dia 11/02/2017, per celebrar el Campionat de Catalunya per Edats d'Escacs
a les Terres de l'Ebre.
5.2. Sol·licitud de la Penya Barcelonista Mont Caro, per utilitzar la sala polivalent de
la biblioteca
Autoritzar a la Penya Barcelonista Mont Caro, la cessió de la sala polivalent de la
Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà el dia 3 de febrer, de les 21h a les 23h, per realitzar
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una Assemblea General de Socis.
5.3. Sol·licitud de transmissió dels drets funeraris nínxol núm. 63 de la sèrie 8a
Concedir, el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 63 de la sèrie 8a del
cementiri municipal .
5.4. Sol·licitud expedició títol nínxol núm. 49 sèrie 4a
Concedir, l'expedició del títol del nínxol 49 de la sèrie 4a.
5.5. Sol·licitud per ocupar la via pública amb taules i cadires
Autoritzar l'ocupació de la via pública, amb 6 taules i cadires, muntades sobre tarima i
amb vetllador tot l'any, 5 taules i cadires, muntades a terrassa no coberta (per al període
d'estiu , del 01/05 a 31/07) i 3 taules durant una quinzena amb inici el 13/04/2017.
L'autorització es concedeix per a l'anualitat 2017, salvant el dret de propietat i sense
perjudici a tercers.
5.6. Sol·licitud de plaça d'estacionament al c. Ulldecona, 12
Denegar, la possibilitat de posar una plaça d'estacionament per a minusvàlids, atès que
per tal de concedir la llicència ha d'existir una limitació real de la mobilitat, i les
condicions del carrer permeten l'aparcament prop del domicili de la sol·licitant.
6. Contractació
6.1. Pressupost de manteniment i revisió dels sistemes d'alarma
Aprovar el pressupost per import de 265,46 € (21% IVA inclòs), referent al servei de
manteniment i revisió dels sistemes d'alarma per intrusió i del servei de central
d'alarmes de les naus de l'antiga LEAR per al període del 08/02/17 al 07/08/17.
6.2. Pressupost de manteniment de programes informàtics
Aprovar el pressupost per import de 584,65 € (21% IVA inclòs), per al manteniment de
programes informàtics i la seva actualització per a l'any 2017.
6.3. Pressupost per a l'adquisició de llavor de gespa natural i de pintura blanca
especial per a gespa natural
Aprovar el pressupost per import de 1.906,72 € (21% IVA inclòs), per a l'adquisició de
105 kgs. de llavor de gespa natural i 125 lts. de pintura blanca especial per a gespa
natural.
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6.4. Pressupost per treballs de reposició de la columna de l'enllumenat públic del
carrer Isaac Peral
Aprovar el pressupost per import de 1.271,47 € (21% IVA inclòs), per treballs de
reposició de la columna de l'enllumenat públic del carrer Isaac Peral que va resultar
danyada per accident de trànsit.
7. Qualitat de Vida
7.1. Sol·licitud targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat
reduïda
Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
8. Correspondència
8. 1. Donar compte de l'escrit de la Marató de TV3
Escrit de la Fundació La Marató de TV3 en el que fan lliurament del diploma acreditatiu
de la col·laboració a l'edició 2016 de La Marató de TV3, dedicada a l'ictus i les lesions
medul·lars i cerebrals traumàtiques.
La nostra aportació ha estat molt valuosa per a la sensibilització i recaptació de fons
destinats a projectes d'investigació biomèdica d'aquestes malalties.
La Marató es consolida un any més com un projecte solidari a tot Catalunya, gràcies a la
participació tant en la divulgació com en el marcador final del programa de 8.490.607 €,
pendent encara del tancament definitiu dels donatius que faran el 31 de març.
Per això, fan arribar el diploma acreditatiu de la nostra participació en aquesta 25a
edició, en format digital per poder-lo reenviar als nostres col·laboradors. Esperen poder
retrobar-nos a la pròxima Marató.
Agraeixen un cop més, la nostra col·laboració i aprofiten l'oportunitat per saludar molt
cordialment.

Junta de Govern Local 3/2017

4/4

