EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 42/2017 DE 28 DE
NOVEMBRE
1. Aprovar, si procedeix, acta anterior, núm. 41/2017, de data 21 de novembre
2. Llicències urbanístiques
2.1. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en canvi de
de coberta actual de fibrociment pe panell sandwich, essent el domicili de l'obra Ctra.
Observatori,10, amb un pressupost de 5.200€ (Exp. G-1167/2017), salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers, amb les condicions especificades en l'informe de
l'arquitecte .
2.2. Concedir llicència urbanística per a la realització d'obres d'adequació i de les noves
instal.lacions d'almassera al Carrer Observatori, 10, amb referència cadastral
8615803BF8281N0001GU, qualificat com a sòl no urbanitzable.
3. Béns
3.1. Autoritzar la col·laboració de la Policia Local de Roquetes, donant pas preferent a la
marxa per l'interior del nucli urbà, amb motiu de la celebració de la "XIVa Trobada
Cicloturista de Jesús" el proper 17 de desembre a partir de les 11:55 hores,
aproximadament.
3.2. Concedir canvi de nom de la llicència de gual número 579, ubicat a la urbanització
Torre d'en Gil, 39.
3.3. Autoritzar la cessió d'us del pavelló poliesportiu al CV Roquetes amb motiu de
l'activitat Voleydal els dies 4 i 5 de gener de 2018 de les 8:45h fins les 13h.
3.4. Autoritzar utilitzar la sala polivalent de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà, per
realitzar una xerrada sobre cooperativisme i consum de proximitat el dia 01/12/2017, a
les 19:30 hores.
3.5. Autoritzar a GEPEC-EdC, la cessió d'ús del canó de projecció per realitzar un curs de
pintures naturals els dies 2 i 3 de desembre de 2017.
3.6. Concedir el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 44 de la sèrie 4a
del cementiri municipal.
3.7. Concedir, a la senyora Maria Cinta Pilar Serret Ferrando el canvi de nom dels drets
funeraris del nínxol número 106 de la sèrie 3a del cementiri municipal
4. Contractació
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4.1. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Consulting Oficina Tècnica Lluís J.
Duart SLP per import de 1.512,50 euros (21% IVA inclòs), pels treballs de redacció del
projecte tècnic d'adequació de la climatització de l'edifici de l'Ajuntament.
4.2. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Etra Bonal SA per import de 346,80
euros (21% IVA inclòs), pels treballs de reparació dels cables afectats per les obres de
connexió a la xarxa de clavegueram de l'edifici Frasa, a la cantonada dels carrers
Calderón de la Barca amb carrer Alcalde Marín.
4.3. Aprovar la memòria redactada per l'Arquitecte Tècnic Municipal, per l'adequació de
la planta baixa de l'antic edifici consistorial, amb un pressupost d'execució per contracte
de 29.795,11 euros, IVA inclòs, i amb el desglossament següent: 24.624,06 euros de
pressupost net, i 5.171,05 euros en concepte d’IVA, al tipus del 21%.
4.4. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Bioma Facilities, SL, per import de
1.067,78 euros (21% IVA inclòs), pel subministrament i treballs de plantació de 10
xiprers i tutors de fusta a la vorera del Vial Verd.
5. Subvencions
5.1. Acceptar la resolució de concessió d'una subvenció per a la realització d’un
contracte de treball en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya, essent l'import concedit de 11.000,00 euros.
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