RESUM ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 02/05/2018
1.1. S'aprova l'esborrany acta anterior, núm. 15/2018, de 24 d’abril
2. Hisenda
2.1. S'aprova la relació liquidacions IIVTNU que ascendeix a l'import total de 36.201,08€.
2.2. S'aproven les liquidacions taxes per la utilització privativa o aprofitament especial
domini públic local per empreses explotadores de serveis de subministrament.
2.3. S'aprova relació de factures núm. 15/2018 per import de 17.554,87 €.
2.4. S'aprova relació de factures núm. 16/2018 per import de 20.563,44 €
3. Llicències d’activitat
3.1. Es comunica llicència d’activitat al Polígon Ansedó parcel.la 1 de l’activitat de
serralleria i fabricació de maquinària i producte metàl.lics.
4. Llicències urbanístiques
4.1. Es comunica llicència primera ocupació c. Felip Pedrell, 9 i s'aprova devolució de
fiances a l'empar de la llicència urbanística 56/2016.
4.2. S'aprova la liquidació provisional llicència urbanística (exp.23/2018).
4.3. Es comunica llicència de primera ocupació, a la ctra. Port , 120 de la Urbanització Els
Pilans.
5. Obres Públiques i Serveis
5.1. S'aprova la devolució fiança la llicència d'obres 20/17-S
6. Béns
6.1. S'autoritza a l'Ampa de l'escola M. Marcel.lí Domingo, l'ús dels espais de l'escola
amb motiu de la realització de l'assemblea territorial anual de la FaPaC (Federació
d'associacions de pares i mares de Catalunya).
6.2. S'autoritza a l'Ampa de l'escola M. Marcel.lí Domingo, cessió de material amb motiu
de berenars solidaris amb la finalitat de recaptar fons per a fer millores al centre.
6.3. S'autoritza cessió de material al Club de Futbol Jesús Catalònia, amb motiu de la
realització d'un torneig.
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6.4. S'autoritza al Trail Roquetes, cessió de material amb motiu de la celebració del 9è
KM Vertical de Roquetes
6.5. S'autortiza a Numarcebre, SL, per tall de carrer per obres al c. La Cinta, 9.
6.6. S'autoritza al Forn Perolada SL a ocupar la via pública per situar 2 taules amb 4
cadires.
6.7. Es concedeix canvi de nom drets funeraris nínxol número 182 de la sèrie 2a
6.8. S'aprova la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes d'abril de
2018, i que ascendeix a l'import total de 145,00€.
7. Contractació
7.1. S'aprova la contractació per a la prestació de subministrament de làmpades pels
focus del pavelló cobert amb el senyor José Jovani Giné.
7.2. S'aprova la contractació per la prestació de subministrament de 48 caixes de paper
amb LYRECO ESPAÑA SA.
7.3. S'aprova la contractació material per a les oficines municipals amb la senyora Maria
Cinta Valldepérez Valldepérez.
7.4. S'aprova la contractació per la prestació de subministrament d'arbres i
complements per a la Festa de l'Arbre amb NOUJARDI ESPAIS, SL.
7.5. S'aprova la contractació per a la prestació de l'obra de moviment de terres i
adequació del terreny, al Vial Verd en motiu de la Festa de l'Arbre amb el senyor
RUPEREZ ESPUNY, JOAN JOSEP.
7.6. S'aprova la contractació per la prestació de neteja de vegetació i eliminació d'arbres
i rames a diferents indrets de la població amb el Senyor Raül Cid.
8. Qualitat de Vida
8.1. Es concedeix targeta aparcament individual
8.2. Es concedeix targeta aparcament individual
8.3. Es dóna compte de l’escrit del Consell Comarcal del Baix Ebre, referent al servei
d’ajuda a domicili
9. Convenis
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9.1. S'aprova el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i Sorea
10. Personal
10. S'aproven les bases específiques que han de regir el procés selectiu per la
constitució d’una borsa d’interinitat de peó per a la brigada municipal.
Roquetes, 15 d'abril de 2018.
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