EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 8/2017, DE 28 DE FEBRER
1. Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors
Per disposar tots els membres de la Junta de Govern Local de còpies dels esborranys de
les actes de la sessions que tot seguit es detallen, s’omet la seva lectura i s’aproven per
unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Número acta

Data

48/2016

27/12/2016

49/2016

29/12/2016

01/2017

10/01/2017

02/2017

17/01/2017

03/2017

24/01/2017

04/2017

31/01/2017

05/2017

07/02/2017

06/2017

14/02/2017

07/2017

21/02/2017

2. Hisenda
2.1. Pagament a justificar despeses de correus
Aprovar el compte justificatiu, per import de 365,82€.
2.2. Requeriment de pagament de treballs realitzats per la brigada municipal
Valorar els treballs realitzats per la brigada municipal de netejar el clavegueram
particular de l'habitatge del carrer Diego de León, 16, en 149,12 €.
2.3. Donar compte de l'escrit de la Secretaria d'Estat d'Hisenda
La Secretaria d'Estat d'Hisenda, comunica la compensació telefònica, declaracióliquidació 4rt trimestre de 2016
3. Llicències urbanístiques
3.1. Concessió llicència urbanística expt. 14/2017
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Donar-se per assabentat de les obres, consistents en arranjament desconxats de
façana, essent el domicili de l'obra c. Sant Antoni, 3, amb un pressupost de 600,00 €
(Exp. 14/2017), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
3.2. Concessió llicència urbanística expt. 16/2017
Donar-se per assabentat de les obres consistents en revestiment de la séquia camí del
Mig tram 2e en 93 ml, essent el domicili de l'obra Camí del Mig tram 2e, amb un
pressupost de 11.290,00 € (Exp. 16/2017), salvant el dret de propietat i sense perjudici
a tercers.
3.3. Concessió llicència urbanística expt. 18/2017
Donar-se per assabentat de les obres consistents en allargar tub xemeneia, essent el
domicili de l'obra c. Ortuella, 2, amb un pressupost de 600,00 € (Exp. 18/2017), salvant
el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
3.4. Concessió llicència urbanística expt. 2/2017
Concedir, al Sr. Francesc Mostazo Muntane , llicència urbanística per realitzar les obres
consistents en construcció habitatge unifamiliar aïllat segons projecte, essent el domicili
de l'obra Urb. Pilans, C. Grèvol, 177, amb un pressupost de 245.640,00 € (Exp. 2/2017),
salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers,.
3.5. Concessió llicència urbanística expt. 15/2017
Donar-se per assabentat de les obres consistents en instal·lació de tram de tanca,
essent el domicili de l'obra Polígon 38 parcel·la 395 Garroferets, amb un pressupost de
1.352,00 € (Exp. 15/2017), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
4. Llicències d'activitat
4.1. Concessió llicència d'activitat d'explotació avícola de carn
Donar-se per assabentat de l’inici de l’activitat d'explotació avícola de carn a la partida
Pandorga , Polígon 30 parcel·les 39-57 d’aquest municipi.
5. Obres Públiques i Serveis
5.1. Concessió llicència d'obres expt. 3/17-S
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Donar-se per assabentada de les obres que pretén consistents en "Obertura de 16 m. de
rasa en vorera i calçada per realitzar connexió des de línia elèctrica subterrània existent
de 18/30 kV fins a nou C.T., i connexió de nova línia soterrada 0,6/1 kV des del C.T. fins a
CGP del nou CAP de Roquetes", essent l'emplaçament de l'obra Avinguda Port de Caro,
s/n, amb un pressupost de 1.712,00 € (exp. 3/17-S), salvant el dret de propietat i sense
perjudici a tercers .
6. Béns
6.1. Canvi de nom drets funeraris nínxol número 34 de la sèrie 1a
Concedir, al senyor Joan Antoni Prades Domingo el canvi de nom dels drets funeraris
del nínxol número 34 de la sèrie 1a del cementiri municipal.
6.2. Cessió de material a l'AV La Ravaleta
Autoritzar a l'Associació de Veïns La Ravaleta, la cessió d'un escenari de 10 peces a l'AV
de la Ravaleta, amb motiu de la celebració de la festa del carnaval el proper 4/03/2017.
6.3. Canvi de nom drets funeraris 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.
6.4. Cessió de material al Club Esportiu Padel Colors
Autoritzar la cessió de 2 tanques al Club Esportiu Padel Colors per a la celebració del
torneig d'aniversari des del 27 de febrer fins el 5 de març de 2017.
7. Contractació
7.1. Aprovar pressupost pel subministrament de consumibles per impressora
Aprovar el pressupost pel subministrament de consumibles originals del fabricant amb
destinació a diferents equips d'impressió ubicats a les oficines municipals, Serveis
Socials, Centre Obert Xirinxina i Brigada Municipal.
7.2. Aprovar pressupost per adquisició de dos displays de sobretaula i un escut amb
l'anagrama de la Policia Local
Aprovar el pressupost presentat per l'adquisició de dos displays de sobretaula DIN A4 i
peça de DIBOND 3 mm, encunyat amb forma, de mides 73x90 cm, amb destinació a la
Policia Local.

Junta de Govern Local núm. 8/2017

3/4

7.3. Aprovar el pressupost per a l'adquisició d'una impressora tèrmica
Aprovar el pressupost presentat per a l'adquisició d'una impressora tèrmica Brother QL720NW - monocrom, amb destinació als Serveis Socials de l'Ajuntament.
7.4. Aprovar els pressupostos pel subministrament de material per reposar i reparar
diferents elements dels parcs infantils
Aprovar els pressupostos presentats pel subministrament de material per reposar i
reparar diferents elements dels parcs infantils de l'Hort de Cruells i del pati dels
plataners a la Torre d'en Gil.
7.5. Aprovar pressupost per l'adquisició de material per a la policia local
Aprovar el pressupost presentat,per a l'adquisició de 15 pantalons d'hivern
multibutxaques bielastics bicapa i 15 caçadores polar tricapa amb reforços model RQ i
reflectants, destinats a reposar el material de l'uniforme reglamentari de la Policia
Local.
7.6. Aprovar el pressupost per a la contractació del servei d'analítiques específiques
Aprovar el pressupost presentat per a la contractació del servei d'analítiques
específiques per als aspirants que han superat els exercicis anteriors de la fase
d'oposició, d'acord amb el previst a les bases vuitena, apartat 6è, i novena, punt 4, de les
bases per a la provisió, mitjançant concurs oposició lliure, d'un aplaça d'agent interí de la
Policia Local de Roquetes per cobrir la vacant produïda com a conseqüència de la
comissió de serveis del seu titular i per a la creació d'una borsa de reposició.
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