EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 38/2017 DE 31
D'OCTUBRE
1. Aprovar, si procedeix, acta anterior, núm. 37/2017, de data 24 d'octubre
2. Hisenda
2.1. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 88,83 euros, en
concepte de despeses originades pel desplaçament al curs de formació, de la nova
aplicació de gestió del padró, i d’una formació en intervenció amb homes que
exerceixen violència
2.2. Aprovar la liquidació de prestació de servei de tractament de residus provinents de
la deixalleria del període de gener a juny de 2017 per import de 3.414,18 €.
2.3. Anul·lar els rebuts de la Taxa d'escombraries, de l'immoble ubicat al c. Pallarès, 5,
corresponent als exercicis 2016 i 2017 per no correspondre:
2.4. Autoritzar i disposar i reconèixer l’obligació per import de 10.000 € a favor de
Roquetes Comunicació en concepte de transferència 2017.
2.5. Donar de baixa del padró de la Taxa d'escombraries de l'immoble del c. Sagrat
Cor,79, 1r pis, a partir del padró de l'exercici 2018.
2.6. Anul·lar els rebuts següents per no correspondre,
CLAU DE COBRAMENT
43-135-550-2016-01-00024 13 i
43-135-550-2017-01-00024 13

3. Llicències urbanístiques
3.1. Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00€ en concepte de
garantir la gestió de runes, d'acord amb la llicència urbanística número 57/2016 al
carrer la Cinta, 39.
3.2. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en instal.lar
tub d'evacuació de fums des del local fins a la coberta, essent el domicili de l'obra Port
de Caro, 5 baixos, amb un pressupost de 120 (Exp. G-1395/2017), salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers, amb les condicions especificades en l'informe de
l'arquitecte .
3.3. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en adequació
local i fer un bany, essent el domicili de l'obra Major, 41, amb un pressupost de 7.188,5€
Junta de Govern Local núm. 38/2017

1/2

(Exp. G-571/2017), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers, amb les
condicions especificades en l'informe de l'arquitecte.
3.4. Donar-se per assabentat per la comunicació de primera ocupació del local situat a
l'Av. Port de Caro, 41 per destinar-lo a Centre Mèdic Polivalent i ortopèdia obres
realitzades a l'empar de la llicència urbanística número 1/2017 i 45/2017.
4. Obres Públiques i Serveis
4.1. Concedir llicència urbanística per a les obres que pretén realitzar GAS NATURAL
CATALUNYA SDG, S.A., consistents en "Obertura de rasa en vorera i calçada de 4*0,4 m.
per realització d'escomesa al carrer Ros de Medrano, 12", essent l'emplaçament de
l'obra C/ Ros de Medrano, 12, amb un pressupost de 230,00 € (exp. 12/17-S i G647/2017), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers , amb les condicions
fixades per l'arquitecte tècnic municipal .
5. Béns
5.1. Autoritzar la cessió d'ús de l'equip de megafonia al CV Roquetes per a la
presentació dels equips d'aquesta temporada el proper 04/11/2017.
5.2. Concedir la col·laboració de la Policia Local de Roquetes amb el tall circulatori de la
Ctra. Roquetes a Jesús de les 9:30 a 13 hores i amb la restricció de trànsit per vehicles a
motor, a la Via Verda també amb el mateix horari, en motiu de la celebració de la Cursa
5/10 km emmarcada dintre el "Circuit Running Sèries de les Terres de l'Ebre" el proper
diumenge 5 de novembre.
5.3. Autoritzar a PAH, a utilitzar el Casal de la Raval de Cristo així com el material que es
detalla a continuació, per celebrar el 5è aniversari de la PAH el proper 25/11/2017.
6. Qualitat de Vida
6.1. Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
7. Contractació
7.1. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Doublet Ibérica, S.A., per a

l'adquisició d'un escenari antilliscant de 60 m 2 (pressupost núm. 89542 de data
16/10/2017), per import de 9.820,90 € (21% IVA inclòs).
7.2. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Cespa, Compañia Española de
Servicios Públicos y Auxiliares, S.A. per import de 670,56€ (10% IVA inclòs), pels treballs
de 2 jornades de servei de neteja viària mixta (màquina amb peó bufador), a la
urbanització "Els Pilans".
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