RESUM ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20/03/2018
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior, núm. 9/2018, de data 13 de març
2. Hisenda
2.1. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
4.646,24 €, corresponents a factures incloses en la relació núm. 8/2018.
2.2. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
23.083,92 €, corresponents a factures incloses en la relació núm 9/2018.
3. Llicències urbanístiques
3.1. Rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 9 de gener de 2018 , quan a la
liquidació practicada de la llicència 113/2017 per realitzar les obres de reforma i
ampliació d'habitatge al carrer Sant Bertomeu, 20 que queda tal com segueix:
PEM

Autoliquidació

Diferència

Pressupost

62.621,29€

28.197,47€

34.423,82€

ICIO

2.241,84€

1.009,47€

1.232,37€

Taxa

864,17€

389,13€

475,05€

Bonificació

1120,92

504,73€

616,19€

Total

1985,09

893,87

1091,23€

3.2. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en "Canviar
banyera per plat de dutxa. Arranjament manises 30 cm de perímetre", essent el domicili
de l'obra c. Pare Cardús, 8 2n B, amb un pressupost de 1.000,00€ (Exp. G-455/2018),
salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
4. Béns
4.1. Autoritzar, el trasllat de despulles dels familiars difunts que consten enterrats al
nínxol número 53 de la sèrie 1a del cementiri municipal al nínxol número 121 de la sèrie
13a del cementiri municipal de Roquetes.
4.2. Concedir la cessió dels drets funeraris del nínxol número 121 de la sèrie 13a de la 1a
andanada del cementiri municipal al seu favor.
4.3. Autoritzar la reserva espai d'estacionament enfront del c. Isabel II 14, en motiu de
realitzar tasques de càrrega i descàrrega de maquinària pel seu gimnàs, el proper dia 23
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de març a partir de les 9 hores.
4.4. Deixar sense efecte l'acord pres en Junta de Govern Local de data 6 de febrer de
2018 i continuar amb la llicència de gual núm. 194 del c. Mossèn Samuel, 7 de 3 ml, a
jornada complerta.
4.5. Concedir a Mossèn Domingo Escuder, rector de la parròquia Sant Antoni de Pàdua,
tallar el trànsit per part de la Policia Local els dies:
•
•

25 de març, diumenge de rams, amb motiu de la concentració de fidels i
posterior processó de Rams, el carrer la Gaia. Els actes començaran a les 11:15
hores i finalitzaran, aproximadament, a les 11:45 hores.
30 de març, divendres sant, amb motiu del Viacrucis, el carrer la Gaia. L'acte
començarà a les 11:00 hores i tindrà una durada aproximada d'una hora.

Prohibir l'estacionament al carrer la Gaia (costat dret), el 30 de març, amb antelació als
actes.
Així com la col·laboració de la Policia Local, cobrint alternativament els punts més
conflictius durant el recorregut.
4.6. Autoritzar al “Bar Restaurant Trifàsic”, la transmissió de la llicència de les taules i
cadires de l'activitat de bar del c. Pare Romanyà 7, constant com a única modificació el
nom de l'establiment.
4.7. Autoritzar la cessió del saló de Plens de l'Ajuntament de Roquetes per realitzar un
acte de presentació de Pagesos per la independència el dia 22/03/2018 a les 20h.
4.8. Autoritzar a Entesa i Progrés Roquetes, la cessió d'una sala del Casal Hort de Cruells
per realitzar una reunió el dia 6/04/2018 a partir de les 19h.
4.9. Autoritzar al Bar L'Escala, la transmissió de la llicència de les taules i cadires de
l'activitat de bar del c. Masia 1, sense cap modificació de la mateixa.
4.10. Autoritzar, el trasllat de despulles dels familiars difunts que consten enterrats al
nínxol número 72 de la sèrie 10a del cementiri municipal al nínxol número 216, primer
pis de la secció Sta. Tecla del cementiri municipal de Tortosa.
4.11. Autoritzar al Partit Demòcrata Català de Roquetes, la cessió d'una sala del Casal
Hort de Cruells per celebrar una assemblea el dia 21/03/2018 de les 20:30h a les 22h.
4.12. Autoritzar la reserva d'espai d'estacionament a l'esplanada d'accés a l'Observatori
de l'Ebre en motiu d'emplaçar-hi un bus que transportarà alumnes francesos
d'intercanvi, des del dia 19 de març fins el 23 de març.
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5. Subvencions
5.1. Donar-se per assabentada de la revocació parcial de la subvenció sol·licitada al
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, expedient XPOC/2010/2612(2011Y1G140255),
en els termes que tot seguit es detallen:

Import atorgat

105.000,00 €

Import certificat

123.290,30 €

Import acceptat pel SOC

103.950,30 €

Import renunciat
Import pagat

0,00 €
94.500,00 €

Import a revocar

1.049,70 €

Import pendent de pagament

9.450,30 €

6. Llicències d’activitat
6.1. Autoritzar al Club Aeromodelisme RC de l'Ebre, per tindre lloc dintre del terme
municipal de Roquetes, la realització del concentració d'avions velers i planejadors, així
com eI concurs de triangulació gps que tindrà lloc entre els dies 24 de març fins el 21
d'abril de 2018, a les instal·lacions situades a la parcel·la 102 del polígon 15, partida
Corrralisses, i en la zona de vol delimitada , salvant el dret de propietat i sense perjudici
a tercers.
6.2. Autoritzar Miami Infatrac SL la col.locació "carrusel infantil , llits elàstics, i castell
inflable" des del 20 de març fins el dia 22 d'abril de 2018 per les festes de Pasqua al solar
particular situat enfront de la Ctra. de la nova de Estació i confrontant amb el CAP.
6.3. Autoritzar la col.locació "un globus tobogan i una caseta de jocs" des del 20 de març
fins el dia 22 d'abril de 2018 per les festes de pasqua al solar particular situat enfront de
la ctra. de la nova Estació i confrontant amb el CAP.
Roquetes, 20 de març de 2018
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