EXTRACTE ACTA LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 6/2017, DE 14 DE FEBRER
1. Hisenda
1.1. Despeses de desplaçament
Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 42,75 euros, en
concepte de despeses originades pel desplaçament per la reparació de la segadora
helicoïdal de la zona esportiva. Ordenar el pagament.
1.2. Anul·lar el rebut de la Taxa d'escombraries, any 2016, l'immoble del c. Major, 61,
baixos
Anul·lar el rebut de la Taxa d'escombraries, any 2016, elatiu a l'immoble del c. Major, 61,
baixos, clau de cobrament 43-135-560-2016-01-0000981, atès que des de l'any 2015 no
va realitzar cap tipus d'activitat en aquest immoble.
1.3. Pagament Taxa per a la verificació de les dades de la declaració responsable de
les instal·lacions i els aparells
Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació de 31,50 € en concepte de Taxa
per a la verificació de les dades de la declaració responsable de les instal·lacions i els
aparells, corresponent a la instal·lació elèctrica de baixa tensió del pavelló poliesportiu,
a favor de l'Oficina de Gestió Empresarial del Departament d'Empresa i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya. Efectuar el pagament.
1.4. Pagament taxa al Servei Català de Trànsit
Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 12,55€, a favor del
Servei Català de Trànsit, en concepte de taxa per realitzar el tall del carrer Major (T-342)
amb motiu de la celebració de la festa de carnestoltes el dia 25 de febrer. Ordenar el
pagament.
2. Llicències d'activitat
2.1. Comunicació activitat d'explotació ramadera equina
Donar-se per assabentat que, amb efectes de data 7 de desembre de 2016, activitat
d'explotació ramadera equina, amb finalitat d'oci i sense finalitat comercial, amb 1
cavall, al polígon 38 parcel·la 28, partida Garroferets, amb referència cadastral
43135A03800028, d’aquest municipi.
2.2. Comunicació activitat explotació ramadera
Donar-se per assabentat que, amb efectes de data 25 de gener de 2017, activitat
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d'explotació ramadera equina amb caràcter extensiu, amb finalitat d'oci i sense finalitat
comercial, amb 5 equins, una vaca i 2 cabres, al polígon 15 parcel·la 18, partida Capella
del Carme amb referència cadastral 43135A01500018, d’aquest municipi.
2.3. Comunicació activitat de comerç al detall de carnisseria, venda d'alimentació i
fruita
Donar-se per assabentat de l'inici de l’activitat de comerç al detall de carnisseria, venda
d'alimentació i fruita que abans estava al carrer Major, 61, amb referència cadastral
9420202BF8292A0001ZE baixos, d’aquest municipi.
2.4. Comunicació activitat Assessoria -Gestoria
Donar-se per assabentat de l’inici de l’activitat d'Assessoria -Gestoria al carrer Major, 13
baixos d’aquest municipi.
3. Llicències urbanístiques
3.1. Concessió llicència expt. 66/2016
Donar-se per assabentat de les obres consistents en Reparar gotelleres teulada, essent
el domicili de l'obra Camí del Mig, 28 Polígon 55 parcel·la 84, amb un pressupost de
980,00 € (Exp. 66/2016), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
3.2. Concessió llicència expt. 100/2016
Donar- se per assabentat de les obres consistents en col·locació pal de llum i caseta,
essent el domicili de l'obra Observatori, 6, amb un pressupost de 789,00 € (Exp.
100/2016), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers, amb les condicions
especificades en l'informe de l'arquitecte que son les següents.
3.3. Concessió llicència expt. 12/2017
Donar-se per assabentat de les obres consistents en col·locar caixa comptador al carrer
i arranjament porta de magatzem., essent el domicili de l'obra Diego de León, 5 bis, amb
un pressupost de 577,50 € (Exp. 12/2017), salvant el dret de propietat i sense perjudici
a tercers.
3.4. Concessió llicència expt. 3/2017
Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en condicionament de
parcel·la per demolició de l'edificació en ruïna, tancament perimetral de la parcel·la,
anul·lació canal de reg existent i execució de nou canal i punt de captació, essent el
domicili de l'obra C-12 Carretera València, PK 16, amb un pressupost de 61.684.81 €,
(Exp. 3/2017), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
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3.5. Projecte executiu expt. 6/2015
Aprovar el projecte executiu per realitzar les obres de reconstrucció de casa de camp
preexistent al polígon 26 parcel·la 146 partida Les Parellades .
3.6. Concessió devolució fiança expt. 98/2015
Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00€ en concepte de la
correcta gestió de runes, d'acord amb la llicència urbanística número 98/2015.
4. Béns
4.1. Sol·licitud de permís per celebrar una cerimònia d'enllaç al Cim de Caro
Concedir permís per celebrar la cerimònia del seu enllaç al Cim de Caro, que tindrà lloc
el dia 24 de juny de 2017.
4.2. Sol·licitud de permís per col·locar el furgó de la xurreria
Autoritzar permís per col·locar el furgó de la xurreria en aquesta població i venda els dies
17, 18, 19, 24, 25 i 26 de febrer inclòs, al costat del mercat municipal, al Passeig Ramon
Bosch i Rosell, sempre i quan es preguin les mesures adequades per evitar perjudicis a
tercers.
4.3. Sol·licitud da canvi de placa de gual
Concedir, el canvi de placa de gual amb llicència núm. 306, per deteriorament.
4.4. Sol·licitud de cessió dels drets funeraris del nínxol número 5 de la sèrie 8a
Concedir, la cessió dels drets funeraris del nínxol número 5 de la sèrie 8a de la 2a
andanada del cementiri municipal.
4.5. Sol·licitud de canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 32 de la sèrie
7a
Concedir, el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 32 de la sèrie 7a del
cementiri municipal a favor seu .
4.6. Sol·licitud de col·laboració de la Policia Local de Roquetes per la prova
esportiva anomenada "V Cursa Social Trofeu Decathlon "Memorial Pedro Franco"
Autoritzar la col·laboració de la Policia Local de Roquetes per la prova esportiva
anomenada "V Cursa Social Trofeu Decathlon "Memorial Pedro Franco", el proper dia 26
de febrer de 2017.
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4.7. Sol·licitud per utilitzar la sala polivalent de la biblioteca el 3 de març de 2017
Autoritzar ,la utilització de la sala polivalent a la senyora Montserrat Liza Castells, el 3
de març de 2017 de les 15h fins les 18h, per celebrar el carnaval de Patufets.
4.8. Sol·licitud per utilitzar la sala polivalent de la biblioteca el 21 de febrer de
2017
Autoritzar la utilització de la sala polivalent de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà el
21 de febrer de 2017 de les 20h a les 23h per poder celebrar una assemblea general del
Circuit Ebre Curses de Muntanya-ACMTE.
4.9. Sol·licitud per utilitzar la sala polivalent de la biblioteca, el 3 de març de 2017
Autoritzar la utilització de la sala polivalent de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà el
3 de març de 2017 de les 20h a les 23h., per realitzar una assemblea general del Trail
Roquetes.
4.10. Sol·licitud de col·laboració de la Policia Local
Autoritzar la col·laboració de la Policia Local de Roquetes amb motiu de la 5a etapa de la
97a Volta Ciclista a Catalunya a disputar el proper divendres 24 de març, i regular el
trànsit durant el transcurs de la mateixa.
4.11. Sol·licitud per ocupar la via pública amb taules i cadires Bar Lo Cau de la Reina
Autoritzar, l'ocupació de la via pública, amb 6 taules i cadires, muntades sobre tarima i
amb vetllador tot l'any, 5 taules i cadires, muntades a terrassa no coberta (per al període
d'estiu , del 01/05 a 31/07) i 3 taules durant una quinzena amb inici el 13/04/2017.
L'autorització es concedeix per a l'anualitat 2017, salvant el dret de propietat i sense
perjudici a tercers.
4.12. Sol·licitud per ocupar la via pública amb taules i cadires Bar La Pica
Renovar la llicència concedida al senyor Xavier Vidal Calbet per situar 3 barrils a la
calçada i 4 taules muntades sobre tarima davant de l’establiment “Bar La Pica”, al carrer
Sant Antoni. L'autorització es renova per tot l’any 2017, amb condicions diferents a les
inicials, salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
5. Contractació
5.1. Pressupost per l'adquisició i substitució de 4 mecanismes enrotllables de les
cortines de l'Escola Mestre Marcel·lí Domingo
Aprovar el pressupost per l'adquisició i substitució de 4 mecanismes enrotllables de les
cortines de l'Escola Mestre Marcel·lí Domingo.
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6. Qualitat de Vida
Es dóna compte de l'escrit del Consell Comarcal del Baix Ebre, en el que comuniquen
l'atorgament del servei d'ajuda a domicili. Ampliar les hores de servei d'ajuda a domicili.
Modificar la situació del servei, passant de SAD Social a SAD Dependència, al tenir
l'usuari/ària reconeguda la situació de dependència i haver prescrit el servei en virtut de
resolució aprovatòria del Programa Individual d'Atenció d'acord amb allò establert a la
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les
persones en situació de Dependència, amb la intensitat i terminis establerts en aquesta
normativa.
7. Urbanisme
7.1. Aprovar el projecte de pavimentació dels carrers pare Alberca, Masia,
Consolació, carretera Observatori i entrada deixalleria
Aprovar el projecte redactat per l'arquitecte tècnic municipal de pavimentació dels
carrers pare Alberca, Masia, Consolació, carretera Observatori i entrada deixalleria, amb
un pressupost d'execució per contracte de 54.927,30 euros, IVA inclòs, i amb el
desglossament següent: 45.394,46 euros, de pressupost net, i 9.532,84 euros, en
concepte d’IVA, al tipus del 21%.
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