RESUM ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 22/05/2018
1.1. S'aprova l'esborrany acta anterior, núm. 19/2018, de 17 de maig
2. Hisenda
2.1. S'aproven despeses desplaçament originades pel desplaçament a Tarragona.
2.2. S'aproven despeses desplaçament originades pel desplaçament a Sant Joan dels
Domenys.
2.3. S'aprova relació de factures núm. 18/2018 per import de 12.833,66 €.
2.4. S'aprova relació de factures núm. 19/2018 per import de 4.993,29 €.
2.5. S'aproven les liquidacions taxes per la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic local per empreses o entitats explotadores de ser veis de
subministrament.
3. Llicències urbanístiques
3.1. Es dona per assabentat llicència urbanística exp. 66/2017 consistents en fer un
traster a la planta segona i ampliació de porta de magatzem, essent el domicili de l'obra
Barcelona, 10.
3.2. Es dona per assabentat llicència urbanística exp. 45/2018 consistents en col.locar
porta corredera i fer dos pilars, essent el domicili de l'obra Polígon 41 parcel.la 32
partida Coloma.
3.3. Es dona per assabentat llicència urbanística exp. 47/2018 consistents en reparació
fals sostre i façana, essent el domicili de l'obra Sant Ramon, 13.
4. Béns
4.1. S'autoritza cessió de material de l'Escola de música tradicional Lo Canalero amb
motiu de la celebració de la festa final de curs.
4.2. S'autoritza la utilització del Casal de la Raval de Cristo als Usuaris Aigües de la
Caramella SCCL, per realitzar una junta general.
4.3. S'autoritza la cessió d'us sala polivalent de la biblioteca a Entesa i Progrés per
Roquetes per realitzar una xerrada informativa sobre la renda garantida.
4.4. S'autoritza la cessió de material a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes
amb motiu de la celebració de la Festa de la Patrona.
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4.5. S'autoritza la cessió d'espais escola M. Marcel·lí Domingo, a l'AMPA de l'escola amb
motiu de la jornada lúdica esportiva.
4.6. S'autoritza cessió de la sala del Casal Hort de Cruells d'Entesa i Progrés Roquetes
per realitzar una reunió.
4.7. S'autoritza la cessió d'ús de material de l'Aqua Roquetes-IGE SLU.
4.8. Es concedeix cessió dels drets funeraris del nínxol número 160 de la sèrie 13a de la
1a andanada del cementiri municipal.
4.9. Es denega sol·licitud de reserva d'espai al C. Major, 37.
4.10. S'autoritza col·locar una làpida al nínxol número 53 de la sèrie 12a del cementiri
municipal.
4.11. S'autoritza canvi nom dels drets funeraris del nínxol número 69 de la sèrie 9a del
cementiri municipal.
4.12. S'autoritza ocupar la via pública a l'Av. Ports de Caro 37, instal·lar una plataforma
elevadora amb motiu de pintar la façana de l'immoble.
4.13. Es concedeix llicència de gual núm. 649, permanent de 4 ml. al carrer St. Francesc
19.
4.14. Es concedeix rebaixar l'amplada dels guals permanents números de llicència 441 i
442.
5. Contractació
5.1. S'aprova la contractació per a la prestació de subministrament de plaques de
senyalització excepcional amb SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L.
5.2. S'aprova contractar amb ANTONIO LARA SANTOS, la prestació de subministrament
de plantes per, plantar-les en la zona adjacent a l'edifici i a l'entrada del Centre Cívic,
atesa la necessitat de reposar les que han mort, han sofert danys o bé han desaparegut
com a conseqüència d'actes vandàlics per import 487,03 €.
5.3. S'aprova la contractació per a la prestació de material per a la policia local amb
ARMERIA DESCARREGA SL per import total de 1.254,50 €.
5.4. S'aprova la contractació per la prestació de subministrament de pintura, parquet i
accessoris per les obres de reforma de les instal·lacions municipals amb Pinturas
Tarragona 2000 SL per import total de 993,13 €.
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S'aprova la contractació amb Materials Mangrané SA, la prestació de subministrament
de plaques i perfils d'escaiola per les obres de reforma de les instal·lacions municipals
on s'ubica l'emissora Antena Caro, per import total de 101,64 €.
S'aprova la contractació amb Sinelec Ebre SL, la prestació de subministrament d'un
videoporter per les obres de reforma de les instal·lacions municipals on s'ubica
l'emissora Antena Caro, per import total de 486,84 €.
S'aprova la contractació amb José Ramon Ramírez Moreso, la prestació de
subministrament tapetes per les portes i un tauler per les obres de reforma de les
instal·lacions municipals on s'ubica l'emissora Antena Caro, per import total de 230,30
€.
5.5. S'aprova la contractació amb ESDEPUNT THECNICS, S.L, per la prestació de
subministrament de vestimenta per a la Policia Local per import total de 3.811,50 €.
5.6. S'aprova la contractació amb IVEMON AMBULANCIAS EGARA, S.L.U per la prestació
del servei d'ambulància per a una prova esportiva per import total de 249,75 € .
6. Urbanisme
6.1. S'aprova el Pla de Seguretat i Salut de l’obra "Remodelació de la Plaça Pare Cirera i
accessibilitat al Casal del Raval de Cristo" presentat per l’empresa Also Casals
Instal·lacions, S.L
7. Qualitat de Vida
7.1. S'aprova la bonificació del 50% del transport públic subvencionat de la línia de
Tortosa-Jesús-Roquetes, a les persones detallades al corresponen expedient.
8. Personal
8.1. S'aprova una rectificació de les bases per cobrir possibles vacants, substitucions,
suplències per baixes, vacances i qualsevol altre tipus de contingència temporal.
Roquetes, 22 de maig de 2018
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