EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 35/2017, DE DATA
11/10/2017
1. Aprovar, si procedeix, acta anterior, núm. 34/2017, de data 26 de setembre
2. Hisenda
2.1. Reconèixer l'obligació per import de 600,00 €, a favor de l'Institut Roquetes pel
premi-beca Institut Roquetes i ordenar el pagament.
2.2. Aprovar el compte justificatiu, per import de 181,96€, per atendre el pagament de
les despeses per al programa d'estiu del Centre obert Xirinxina.
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.
2.4. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 19,32 euros, en
concepte de despeses originades pel desplaçament a l'Ametlla de Mar el dia 22 de
setembre per assistir a una reunió de caps de policies locals.
2.5. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 30,86 euros,
en concepte de despeses originades pel desplaçament a Reus el dia 22 de setembre per
tornar un vehicle de substitució de la policia local.
2.6. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 109,20€, a
favor del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en concepte de taxa
per al lliurament d'un informe sobre el Projecte bàsic i d'execució de reforma interior de
la Torre Segura, situada al carrer Pare Rodés, 13 de Roquetes (Exp. núm. CTPCTE
61/2017).
2.7.
Escrit del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública en el que comunica la revisió de la
liquidació definitiva del 2014 i la liquidació definitiva del 2015 de la participació dels
municipis en els tributs de l'Estat.
Imports liquidacions

Euros

Saldo resultant de la liquidació 7.578,82
definitiva 2014
Liquidació definitiva 2015

62.804,04

2.8. Revocar l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 de setembre de 2017, amb
caràcter parcial i pel que fa referència al reconeixement de l'obligació corresponent a la
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factura número P1M701N1132485 de data 8 d'agost de 2017 a nom d'Endesa Energia
S.A. Unipersonal.
Segon.- Reconèixer l'obligació per import de 28,31 €, corresponent a la factura número
P1M701N1132485 de data 8 d'agost de 2017 a nom d'Endesa Energia S.A. Unipersonal.
Tercer.- Ordenar el pagament.
2.9. Aprovar la liquidació de prestació de serveis en matèria de residus corresponent al
mes d'agost per import de 33.726,30 euros.
Segon.- Aprovar la liquidació quota d'amortització de contenidors soterrats
corresponent al mes d'agost per import de 7.615,37 euros.
Tercer.- Ordenar el pagament.
2.10. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
11.304,76 €, corresponents a factures incloses en la relació núm. 22/2017.
Segon.- Reconèixer les obligacions per import de 6.712,13 €, corresponents a factures
incloses en l'esmentada relació.
Tercer.- Ordenar el pagament.
3. Llicències urbanístiques
3.1. Concedir la devolució de les fiances dipositades per import de 150,00€ en concepte
de gestió de runes, d'acord amb la llicència urbanística número 17/2016 consistent en
obres de reforma per habitatge al carrer Major, 115.
3.2. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en
tancament de la parcel.la mitjançant postes galvanitzats. A la façana sobre un muret i
col.locar una porta d'entrada, essent el domicili de l'obra Polígon 27 parcel.la 38 partida
Carreretes, amb un pressupost de 7896,36€ (Exp. G-1166/2017), salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers.
3.3. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en canviar
peces del cubre muro, essent el domicili de l'obra Vall de Safan, 3-5, amb un pressupost
de 874,00 (Exp. G-1347/2017), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
3.4. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en instal.lació
de sondejos per el control de subsòl, essent el domicili de l'obra Polígon Industrial La
Ravaleta parcel.la 1.10, amb un pressupost de 6089 (Exp. G-1331/2017), salvant el dret
de propietat i sense perjudici a tercers.
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3.5. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en canvi de
teules, enguixat parets tocades per les gotelleres, essent el domicili de l'obra Jardins, 6,
amb un pressupost de 640 (Exp. G-1333/2017), salvant el dret de propietat i sense
perjudici a tercers.
3.6. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en tancament
de la parcel.la amb tela metàl·lica, essent el domicili de l'obra Camí del Port, 115 urb.
Pilans, amb un pressupost de 1.146,70 € (Exp. G-1335/2017), salvant el dret de propietat
i sense perjudici a tercers.
3.7. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en realització
paret de tancament del pati de llums 3,5 x 3, essent el domicili de l'obra Felip Pedrell, 8,
amb un pressupost de 1075 (Exp. G-1231/2017), salvant el dret de propietat i sense
perjudici a tercers.
3.8. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar , consistents en reparació
de teulada i posar manises a la cambra de bany, essent el domicili de l'obra Major, 6,
amb un pressupost de 805,00 (Exp. G-1150/2017), salvant el dret de propietat i sense
perjudici a tercers.
4. Béns
4.1. Autoritzar col·locar una làpida al nínxol número 49 de la sèrie 13a del cementiri
municipal.
4.2. Autoritzar col·locar una làpida al nínxol número 62 de la sèrie 11a del cementiri
municipal.
4.3. Autoritzar el trasllat de despulles al nínxol número 119 de la sèrie 8a del cementiri
municipal.
4.4. Concedir el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 157 de la sèrie 1a
del cementiri municipal a favor seu.
4.5. Denegar posar el distintiu per estacionar enfront del gual 605, ja que davant del
gual situat al c. Lleida, 36 no es pot estacionar perquè així ho prohibeix la senyalització
vertical (prohibit estacionar a la part dreta del carrer) i aquest gual també disposa d'una
zona anàloga a la part esquerra del carrer per facilitar l'entrada i sortida de vehicles a
l'esmentat gual, i en el cas que es pogués estacionar a la zona anàloga no facilitaria
l'accés a l'esmentat gual.
4.6. Autoritzarcol·locar una làpida al nínxol número 124 de la sèrie 8a del cementiri
municipal.
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4.7. Concedir llicència de gual núm. 644, permanent de 3 ml. al carrer Progrés, 2, segon
semestre 2017, salvant el dret de propietat i sens perjudici a tercers, previ pagament de
la taxa corresponent.
4.8. Autoritzar col·locar una làpida al nínxol número 136 de la sèrie 3a del cementiri
municipal.
4.9. Concedir el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 136 de la sèrie 3a
del cementiri municipal .
4.10. Autoritzar col·locar una làpida al nínxol número 194 de la sèrie 8a del cementiri
municipal.
4.11. Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes de juliol
de 2017, i que ascendeix a l'import total de 163,60€.
4.12. Concedir donar de baixa el gual permanent número 520, ubicat al C. Severo Ochoa,
3, a partir del primer semestre de l'any 2018.
5. Subvencions
5.1. Renunciar a 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).
5.2. Concedir la subvenció adreçada al foment de la participació en activitats a la Ciutat i
de projecció i promoció a l'exterior en l'àmbit de les festes a la sol·licitud que figura a
continuació, per l'import que s'hi indica i per a l'activitat que s'hi assenyala:
Entitat /
Associació /
Persona física
Comissió de Festes
de la Raval Nova

Activitat

Quantia de la subvenció

Sant Miquelada 2017

2.200,00 €

5.3. Reconèixer l'obligació per import de 3.000,00 euros corresponent a la subvenció
atorgada a Trail Roquetes associació esportiva, juvenil i cultural amb càrrec al Conveni
signat amb l'entitat l'1 d'agost de 2017.
Segon.- Ordenar el pagament.
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6. Contractació
6. 1. Aprovar memòria redactada per l'arquitecte tècnic municipal, per l’estesa de la
xarxa de baixa tensió a les parcel·les 5-A-B-C, 6-A-2, 6-C-C i 6-C-A del polígon ImssaTamsa, amb un pressupost d'execució per contracte de 59.887,64 euros, IVA inclòs, i
amb el desglossament següent: 49.493,92 euros, de pressupost net, i 10.393,72 euros,
en concepte d’IVA, al tipus del 21%.
6.2. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Endesa Distribución Eléctrica S.L.
Unipersonal, per import de 50.087,20 euros (21% IVA inclòs), pels treballs d'execució
d'obres d'adequació de les instal·lacions existents i noves instal·lacions de la xarxa de
baixa tensió del polígon IMSSA-TAMSA.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 50.087,20 euros, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2.459.60101 del pressupost municipal de l'any 2017 a favor de
la mercantil Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, amb CIF B82846817.
6.3. Rectificació acord Junta de Govern Local
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres que legalment la componen,
acorda:
Primer.- Rectificar el punt segon dels acords de la Junta de Govern Local del dia 19 i 26
de setembre de 2017, i la condició tercera de les condicions específiques d'execució de
l'encàrrec de provisió, en el sentit afegir-hi l'aplicació pressupostària 6.920.64100, amb
un import de 4.073,60 euros, de l'estat de despeses del Pressupost municipal d'aquest
Ajuntament per a l'exercici 2017.
Segon.- Notificar aquest acord a la mercantil Ricoh España SL i comunicar-ho al
departament d’Intervenció, a la Tresoreria municipal i al departament de Societat del
Coneixement, Participació Ciutadana i Comunicació, als efectes oportuns.
7. Obres Públiques i Serveis
7.1. Concedir llicència urbanística per a les obres que pretén realitzar Avelino Arduengo
González, en representació de GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A., consistents en
"Obertura de rasa en vorera i calçada de 72*0,4 m. per estesa de canonada de gas
natural i realització d'escomesa al c/ Pare Rodés, 13", essent l'emplaçament de l'obra
Carrer del Pare Rodés, amb un pressupost de 2.283,60 € (exp. 16/17-S), salvant el dret
de propietat i sense perjudici a tercers , amb les condicions fixades per l'arquitecte
tècnic municipal en el seu informe i que són:
7.2. Concedir llicència urbanística per a les obres consistents en "Obertura de rasa en
vorera de 9 x 0,2 mts. per substituir canonada d’aigua amb fuites", essent l'emplaçament
de l'obra Urb. Torre d’en Gil, 27, amb un pressupost de 300,00 € (exp. 20/17-S), salvant el
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dret de propietat i sense perjudici a tercers .
7.3. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en "Estesa de
nova línia elèctrica BT de 400 v. des de suport existent al pol.42, parc.33, fins a finca del
pol.42, parc.39", essent l'emplaçament de l'obra Pda. Pas de Berenguer, pol.42, parc.39,
amb un pressupost de 10.109,02 € (exp. 18/17-S), salvant el dret de propietat i sense
perjudici a tercers.
7.4. Aprovar el projecte redactat per l'arquitecte tècnic municipal, per la pavimentació
d’un tram del camí de Pandorga i del Barranc de l’Ós, amb un pressupost d'execució per
contracte de 58.434,03 euros, IVA inclòs, i amb el desglossament següent: 48.292,59
euros de pressupost net, i 10.141,44 euros en concepte d’IVA, al tipus del 21%.
7.5. Aprovar el projecte redactat per l'arquitecte tècnic municipal, per la pavimentació
d’un tram del camí del Galatxo, amb un pressupost d'execució per contracte de
27.914,17 euros, IVA inclòs, i amb el desglossament següent: 23.069,56 euros de
pressupost net, i 4.844,61 euros en concepte d’IVA, al tipus del 21%.
7.6. Aprovar el projecte redactat per l'arquitecte tècnic municipal, per la pavimentació
d’un tram del carrer Torre d’En Gil (Camp de futbol), amb un pressupost d'execució per
contracte de 18.461,41 euros, IVA inclòs, i amb el desglossament següent: 15.257,36
euros de pressupost net, i 3.204,05 euros en concepte d’IVA, al tipus del 21%.
7.7. Aprovar la memòria redactada per l'arquitecte tècnic municipal, per la plantació
d’arbrat al passeig del Canal, amb un pressupost d'execució per contracte de 17.742,06
euros, IVA inclòs, i amb el desglossament següent: 14.662,86 euros de pressupost net, i
3.079,20 euros en concepte d’IVA, al tipus del 21%.
7.8.
Aprovar la memòria redactada per l'arquitecte tècnic municipal, pel
condicionament de la vorera del Vial Verd, amb un pressupost d'execució per contracte
de 17.359,39 euros, IVA inclòs, i amb el desglossament següent: 14.346,60 euros de
pressupost net, i 3.012,79 euros en concepte d’IVA, al tipus del 21%.
8. Qualitat de Vida
8.1. Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
9. Altres.
9.10. Es dóna compte de la instància presentada en la que comunica que el dia 1
d'octubre, durant el Referèndum, un grup de gent es van organitzar de manera
voluntària per oferir desinteressadament menjar i beure a les persones que acudien al
pavelló per poder exercir el seu dret legítim de votació.

Junta de Govern Local núm. 35/2017

6/6

