EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 41/2017 DE 21 DE
NOVEMBRE
1. Aprovar, si procedeix, acta anterior, núm. 40/2017, de data 14 de novembre
2. Hisenda
2.1. Aprovar el compte justificatiu, per import de 200€ per atendre el pagament de les
despeses per la inauguració del CAP de Roquetes.
2.2. Aprovar el compte justificatiu, per import de 345,77€ corresponent a despeses de
correus.
3. Obres públiques i serveis
3.1. Concedir llicència urbanística per a les obres que pretén realitzar la Comunitat de
Propietaris Edifici Frasa, consistents en "Obertura de 7 m. de rasa en vorera i calçada per
fer connexió a la xarxa de clavegueram", essent l'emplaçament de l'obra C/ Calderon de
la Barca, amb un pressupost de 1.812,75 € (exp. 23/17-S i G-1721/2017), salvant el dret
de propietat i sense perjudici a tercers, amb les condicions fixades per l'arquitecte
tècnic municipal.
4. Béns
4.1. Autoritzar col·locar una làpida al nínxol número 247 i 250 de la sèrie 13 del
cementiri municipal.
4.2. Concedir donar de baixa el gual permanent número 549, ubicat al C. Balagué 50, a
partir del primer semestre de l'any 2018.
4.3. Autoritzar a la Comunitat de propietaris Pou de Pandorga a utilitzar una sala del
casal Hort de Cruells, per realitzar una reunió el 02/12/2017 a les 10h.
5. Contractació
5.1. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil FCC-Aqualia SA, amb CIF
A26019992, per import de 1.190,18 euros, pel control setmanal dels paràmetres
analítics de l'aigua influent, efluent i reactor biològic de l'EDAR Els Pilans i
l'assessorament tècnic per la posada en servei i control dels paràmetres de
funcionament.
5.2. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Bioma Facilities, SL, per import de
2.492,90 euros (21% IVA inclòs), pel subministrament de 14 plataners i terra vegetal per
l'enjardinament del passeig del Canal i del passeig de Ramon Bosch.
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6. Subvencions
6.1. Designar com a administrador institucional de l'Ajuntament de Roquetes a la Base
de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), al senyor Luís Antonio Casanova Vallespín,
interventor de l'Ajuntament de Roquetes i com a usuari de la base de dades esmentada,
encarregat del registre, en temps i forma, i consulta de dades, al senyor Juan José
Rodríguez Garcia, com ja constava.
6.2. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per al finançament
de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics
locals, essent l'import concedit de 3.749,40 euros, amb un pressupost de 7.381,00 euros.
7. Entitats
7.1. Es dóna compte a la Junta de Govern Local de l'escrit presentat al registre d'entrada
número 5738 i data 16 de novembre de 2017, per part del Comerç Agrupat de Roquetes
on informen de la nova junta directiva.
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