EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 33/2017, DE 19 DE
SETEMBRE.
1. Aprovar, si procedeix, acta anterior, núm. 32/2017, de data 12 de setembre
2. Hisenda
2.1. Ordenar el pagament no pressupostari mitjançant transferència a l'Entitat
Urbanística Col·laboradora de Conservació del Pla Parcial Els Pilans dels imports de
237,87 i 382,68 € .
2.2. Aprovar el compte justificatiu, per import de 359,64€.
2.3. Aprovar les liquidacions de la taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local que han de satisfer les empreses i pels imports
relacionats .
2.4. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
31.190,19 €, corresponents a factures incloses a la relació i reconèixer les obligacions
per import de 3.596,07 €, corresponents a factures incloses en l'esmentada relació.
2.5. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 60,95 euros
en concepte de despeses originades pel desplaçament per assistir a una reunió a
Barcelona.
3. Béns
3.1. Concedir canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 163 de la sèrie 8a del
cementiri municipal.
3.2. Concedir el distintiu per estacionar enfront del gual núm. 311.
3.3. Autoritzar a l'Associació Comissió de Festes de la Raval Nova, la col·locació de les
senyeres al c. Major, Villòria i places amb motiu del la Diada de Sant Miquel (Patró de la
Raval Nova) els dies 23 i 24 de setembre. Autoritzar la pancarta de festes, la Banda de la
Lira Roquetense. Autoritzar la connexió de llum amb més hores d'encesa a la plaça.
Concedir la cessió d'ús del material sol·licitat tal com es detalla a continuació:
-

15 tanques grogues
420 cadires
50 portes i 100 cavallets
Escenari de 8x6 m. I la senyera
Mànega
WC portàtil
Contenidor a l'esplanada del Parc Natural.
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3.4. Autoritzar al Gremi Lúdic Despertaferro , la cessió de la sala polivalent de
la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà, el pati dels Til·lers i el passadís del
primer pis del Centre Cívic, els dies 22, 23 i 24 de setembre, per a la
celebració de les 6a Jornades Lúdiques Despertaferro i la cessió del següent
material: 80 cadires, 30 taules, 5 carpes, Equip de so, Punt de llum i llums al pati

dels Til·lers.
3.5. Autoritzar a l'Associació BTT Terres de l'Ebre, la cessió d'ús del material que es
detalla a continuació, amb motiu de la celebració de la 27 a. Trobada anual de BTT Terres
de l'Ebre, que tindrà lloc el dia 30/09/2017:
- 20 taules i 40 cavallets
- 150 cadires
- Dutxes del pavelló
- 10 tanques grogues
- Cable de llum i endolls
- 4 contenidors de brossa
- Equip de megafonia
Informar que la Policia Local realitzarà l'acompanyament de les BTT per la població i la
reserva d'estacionaments de pàrquing de terra a l'Hort de Crüells.
Autoritzar la utilització d'una estància del Casal de l'Hort de Crüells per guardar el
material.
3.6. Autoritzar al Parc Natural dels Ports, la realització dels treballs de restauració i
pintat de les façanes de l'edifici del Parc Natural dels Ports.
3.7. Autoritzar a Esquerra Republicana Ebre, l'ús de l'espai del pati dels Plataners, un
escenari de 3x4x0,50 aprox., un punt de llum i megafonia, per al proper 23 de setembre
de 2017 en motiu de la xerrada sobre les pensions.
4. Contractació
4.1. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil García Rodríguez Ferretería SL,
per import de 202,51 euros (21% IVA inclòs), pel subministrament d'una escala de dos
trams per la brigada municipal.
4.2. Aprovar l'expedient de contractació per l'adquisició de 14 ordinadors de
sobretaula amb ampliació d'1TB de disc dur i memòria de 4GB, 8 llicències Office
Professional Open Govern, 18 monitors de 22'' i 4 ordinadors portàtils amb
ampliació a 512GB SSD i memòria de 4GB a través d'un contracte derivat d'un Acord
marc.
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Autoritzar, en quantia de 22.676,89 euros, la despesa que per a aquest Ajuntament
representa la contractació per l'adquisició de 14 ordinadors de sobretaula amb
ampliació d'1TB de disc dur i memòria de 4GB, 8 llicències Office Professional Open
Govern, 18 monitors de 22'' i 4 ordinadors portàtils amb ampliació a 512GB SSD i
memòria de 4GB, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 6.920.62600 de l'estat de
despeses del Pressupost municipal d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2017.
Aprovar les condicions específiques d'execució que consten com annex a aquesta
proposta.
Efectuar l'encàrrec de provisió a l'empresa Ricoh España SLU.
5. Registre d'Entitats
5.1. Autoritzar la inscripció de l'Associació Comissió de Festes de la Raval Nova, en el
Registre d’Entitats Locals del municipi de Roquetes amb el número de registre 76.
6. Llicències urbanístiques
6.1. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en rebaixar
paviment terrasso i fer rampa d'accés, essent el domicili de l'obra Hierro Labernia, 2
baixos, amb un pressupost de 2889,30 € (Exp. G-1235/2017), salvant el dret de propietat
i sense perjudici a tercers.
6.2. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en modificar
accés a la finca i fer rampa, essent el domicili de l'obra Hierro Labernia, 2, amb un
pressupost de 1176,74 (Exp. G-1234/2017), salvant el dret de propietat i sense perjudici
a tercers.
6.3. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en canvi
d'instal.lacions, essent el domicili de l'obra Polígon Industrial La Ravaleta parcel.la 5,
amb un pressupost de 21.224,32 €(Exp. G-1199/2017), salvant el dret de propietat i
sense perjudici a tercers.
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