RESUM ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 05/06/2018
1.1. S'aprova l'esborrany acta anterior, núm. 21/2018, de 29 de maig
2. Hisenda
2.1. S'aprova relació de factures número 21/2018 per import de 4.134,06 €
2.2. S'aprova relació de factures número 22/2018 per import de 15.430,62 €.
2.3. Es dona compte aprovació costos de gestió de residus
2.4. S'aprova la liquidació de prestació de serveis en matèria de residus corresponent al
mes de febrer per import de 32.487,57 euros.
2.5. S'aprova la liquidació de prestació de serveis en matèria de residus, mes de març
2018 per import de 33.954,70 euros.
2.6. S'aprova la liquidació de prestació de serveis en matèria de residus, mes d’abril
2018 per import de 33.368,17 euros.
3. Llicències urbanístiques
3.1. Es dona per assabentat llicència urbanística exp. 40/2018 consistents en
arranjament de cuina, essent el domicili de l'obra c. Sagrat cor, 55 A.
3.2. Es dona per assabentat llicència urbanística exp. 50/2018 consistents en tancament
perimetral de la finca segons pressupost, essent el domicili de l'obra c. Pare Romanyà,
25.
3.3. Es dona per assabentat llicència urbanística exp. 51/2018 consistents en reformar
cuina, essent el domicili de l'obra c. Pau Casals, 8 2n A.
3.4. Es dona per assabentat llicència urbanística exp. 54/2018 consistents en
rehabilitació façana, essent el domicili de l'obra c. Tirso Molina, 2.
3.5. Es dona per assabentat llicència urbanística exp. 55/2018 consistents en
rehabilitació de façana, essent el domicili de l'obra Av. Port de Caro, 37.
3.6. Es dona per assabentat llicència urbanística exp. 44/2018 obres de legalització de
les gosseres per a ús particular construïdes al polígon 34 parcel.la 17 partida Pandorga.
3.7. Es dona per assabentat llicència exp. 49/2018 consistents en construir piscina
segons projecte presentat al camí del Mig, 29.
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4. Urbanisme
4.1. Es dona compte de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de 25 de

maig de 2018 de la Diputació de Tarragona en la qual concedeixen subvencions
del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018 (1ª selecció), i l'Ajuntament de Roquetes és
beneficiari d’un import total de 169.731,00 €.
4.2. S'aprova inicialment el projecte anomenat Projecte de millora EDAR Urbanització
Els Pilans" , redactat per l’arquitecte tècnic municipal i amb un pressupost d’execució de
68.909,84€ .
5. Béns
5.1. S'autoritza cessió de material al CD Roquetenc amb motiu de la celebració de la
festa de final de temporada.
5.2. Es renova la llicència del Bar Sport per situar 3 taules i cadires davant de
l’establiment “Bar Sport”, a la vorera del C. Major, 10.
5.3. Es concedeix llicència gual permanent carrer Girona s/n.
5.4. Es concedeix targeta normalitzada gual c. Girona, s/n.
5.5. S'autoritza permís gravació d’un rodatge publicitari a la carretera dels Ports dins del
terme de Roquetes.
5.6. S'autoritza cessió material de l’escola Raval de Cristo amb motiu de la celebració de
la festa de fi de curs.
5.7. Es renova llicència "Bar Mougly" per situar a la via pública, 6 taules i cadires
muntades sobre tarima i amb vetllador, i 6 taules i cadires muntades a terrassa no
coberta, al carrer Masia 2.
5.8. S'autoritza utilitzar el saló de plens, per realitzar un matrimoni civil.
5.9. S'autoritza utilitzar el saló de plens, per realitzar un matrimoni civil.
5.10. Es concedeix llicència gual permanent al carrer St. Mateu 12.
5.11. S'autoritza el tall de carrers amb motiu de Festes Majors.
5.12. S'autoritza a l'AMPA Mestre Marcel·lí Domingo de Roquetes, a utilitzar la sala
polivalent de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà per realitzar una reunió amb els
pares.
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5.13. S'autoritza col·laboració de la Policia Local de l’escola Ferreries per garantir la
seguretat dels alumnes, amb motiu de la realització d'una sortida amb bicicletes de
l'alumnat de 2òn de l'Escola Ferreries, a la confluència de la via Verda pels passos i
encreuaments per les travesseres de Roquetes.
5.14. S'autoritza la transmissió llicència ocupació via pública i renovar "Bar La Encina”
per situar 5 taules i cadires, durant tot l'any al carrer Tirso de Molina, 2.
5.15. S'autoritza cessió ús sala polivalent biblioteca a la Societat de Caçadors la Perdiu
Roquetenca per realitzar realitzar una assemblea general.
5.16. S'aprova la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes de maig
de 2018, i que ascendeix a l'import total de 199,00€
5.17. S'autoritza la cessió
Ramadam.

ús de la pista roja per realitzar un acte de cloenda del

5.18. Es sol.licita l'alta al Servei de Registre Unificat al Consorci AOC
5.19. S'autoritza cessió ús de l'espai públic Hort de Cruells al Casal Popular Panxampla.
5.20. S'autoritza ocupar la via pública amb una carpa promocional de 3x3m per la zona
del Canal (c. Balmes vorera del c. Major).
6. Subvencions
6.1. S'accepta la subvenció concedida pel Consell d'Administració de l'Oficina de Suport
a la Iniciativa Cultural, per import de 2.900,00 euros, dintre de la convocatòria de
subvencions en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per al 2018, per al
projecte "L'Hort de la Música – 25è Tradicionàrius a les Terres de l'Ebre", amb un
pressupost de despeses de 15.000,00 euros (expedient CLT042/18/00104).
7. Contractació
7.1. S'Incoa expedient administratiu per a la contractació de subministrament de
Substitució de llumeneres Av. Diputació i Instal·lació de 3 reductors de fluxe a la
Urbanització Els Pilans segons projecte redactat pels serveis tècnics municipals de
l'Ajuntament de Roquetes, pressupost és de 31.336,91 € més IVA del 21% amb un
pressupost total de 37.917,68 € .
7.2. S'aprova l’expedient de contractació de " Subministrament i instal·lació d'un
boulder al Pavelló Poliesportiu de Roquetes, així com la redacció del corresponent
projecte tècnic " mitjançant procediment obert simplificat sumari, amb pressupost base
de licitació de 24.790,00 €, pressupost net, i 5.205,90 € en concepte d’Impost sobre el
Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%, i una durada del contracte 80 dies laborables.
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7.3. Es deixa sense efecte les ofertes presentades de forma presencial el passat 28 de
maig de 2018 i es procedeix a l'ampliació de termini de 10 dies hàbils per la presentació
d'ofertes de forma electrònica a la licitació del projecte "Nova pavimentació d’un tram
del camí de Pandorga".
R0quetes, 5 de juny de 2018.

Junta de Govern Local núm. 22/2018

4/4

