RESUM ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20/02/2018
1. Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors
Per disposar tots els membres de la Junta de Govern Local dels esborranys d’actes que
tot seguit es detallen, s’omet la seva lectura i s’aproven per unanimitat dels membres
que legalment la componen.
- Acta núm. 48/2017, de data 28 de desembre de 2017
- Acta núm. 1/2018, de data 9 de gener de 2018
- Acta núm. 2/2018, de data 16 de gener de2018
- Acta núm. 3/2018, de data 23 de gener de 2018
- Acta núm. 4/2018, de data 30 de gener de 2018
- Acta núm. 5/2018, de data 6 de febrer de 2018
2. Hisenda
2.1. Aprovar la liquidació de prestació de serveis en matèria de residus corresponent al
mes de gener per import de 31.059,70 euros.
Segon.- Aprovar la liquidació quota d'amortització de contenidors soterrats
corresponent al mes de gener per import de 7.615,37 euros.
2.2. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
22.466,48 €, corresponents a factures incloses en la relació núm.3.
2.3. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
16.326,12 €, corresponents a factures incloses en la relació núm. 4/2018.
3. Llicències d’activitats
3.1. Donar-se per assabentat que en data 11 de de febrer de 2018, número de registre
d’entrada 2018-E-RC-530, l’inici de l’activitat de perruqueria i altres tractaments
d'estètica al c. Isabel II, 2 baixos d’aquest municipi.
3.2. Donar-se per assabentat que en data 9/01/2018, l’inici de l’activitat de perruqueria a
l'immoble situat a l’Av. Diputació, 22 baixos, amb referència cadastral
9716301BF8291F0002AO, d’aquest municipi.
3.3. Inscriure en el Registre Municipal d'Activitats el canvi de titularitat de l’activitat Bar
" L'Escala" situat al carrer Masia, 1 baixos, llicència d'activitat que constava a nom de la
Sra. Rebeca Sanchez Otaola, passant a figurar a nom del Sr. Sergio Querol Gisbert amb el
NIF 52603669R, amb efectes de data 12 de febrer de 2018, per la qual cosa, un cop
produïda la transmissió, el nou titular assumeix les responsabilitats i les obligacions del
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titular antic.
3.4. Es dóna compte que en data 14 de febrer de 2018, el Sr. M'Hamed Chanouan va
presentar la baixa de l'activitat de verduleria al carrer Major, 61, a efectes de gener de
2018.
3.5. Inscriure en el Registre Municipal d'Activitats el canvi de titularitat de l’activitat
Telecomunicacions al carrer Hierro Labernia, 2 baixos, que constava a nom de Netports
SL, passant a figurar a nom d’E-Ports ample de banda i internet SL, amb el NIF
B55688410, amb efectes de data 1 de febrer de 2018, per la qual cosa, un cop produïda
la transmissió, el nou titular assumeix les responsabilitats i les obligacions del titular
antic.
3.6. Es dóna compte que el Sr. Jose Forés Vidal en data 31 de gener de 2018 va
comunicar la baixa de l'activitat d'explotació extensiva d'oví i cabrum al polígon 21
parcel.la 125, expedient 325/2019 i 375/2019, aportant la documentació de baixa
d'explotació al DARP .
3.7. Donar-se per assabentat que la mercantil HARPER HOME SL , amb NIF B55720262,
va comunicar, en data 111 de de gener de 2018, número de registre d’entrada 2018-ERC-149, l’inici de l’activitat de comerç a l'engròs de tot tipus de mercaderies
especificades en els grups 612 al 617 i 619 a Polígon Industrial La Ravaleta parcel.la 1.15
part d’aquest municipi.
4. Llicències urbanístiques
4.1. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar la mercantil E-PORTS
AMPLE DE BANDA I INTERNET SL, consistents en rebaix de paviment entrada garatge,
eliminació parets pladur i obrir una porta, segons pressupost, essent el domicili de l'obra
c. Hierro Labernia, 2 baixos, amb un pressupost de 466,40€ (Exp. G-199/2018), salvant el
dret de propietat i sense perjudici a tercers.
4.2. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar, consistents en reparar
esquerdes mirador, essent el domicili de l'obra c. Major, 13, amb un pressupost de
450,00€ (Exp. G-200/2018), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
4.3. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en reparació
cornisa en façana, essent el domicili de l'obra c. Unió, 13, amb un pressupost de 280,00 €
(Exp. G-216/2018), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
4.4. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en substituir
finestres i reformar cuina segons pressupost, essent el domicili de l'obra c. Escorial, 2 4rt
2n, amb un pressupost de 14.132,00 € (Exp. G-305/2018), salvant el dret de propietat i
sense perjudici a tercers.
Junta de Govern Local núm. 6/2018

2/6

4.5. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar la COMUNITAT DE
PROPIETARIS VALL DE ZAFAN 9, consistents en canvi de passamans de dalt al terrat,
essent el domicili de l'obra Av. Vall de Safan, 9, amb un pressupost de 937,00€ (Exp. G301/2018), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
4.6. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en col.locar
canal de desaigüe teulada i reparar balconada, essent el domicili de l'obra c. Unió, 13,
amb un pressupost de 270,00 € (Exp. G-214/2018), salvant el dret de propietat i sense
perjudici a tercers.
4.7. Atorgar la llicència urbanística per a la realització de restauració d'un tram de camí
adjacent a la llera del Barranc de Sant Antoni, en la finca situada al polígon 45 parcel·la
5, Barranc de Sant Antoni, amb la referència cadastral 43135A045000050000MA,
d'aquest municipi.
4.8. Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00€ en concepte de
garantir la gestió de runes, d'acord amb la llicència urbanística número 31/2015 al
carrer Martínez de la Rosa, 5 d'aquest terme municipal.
5. Béns
5.1. Concedir, llicència de gual núm. 632, permanent de 3 ml. al carrer Sagrat Cor núm.
80, salvant el dret de propietat i sens perjudici a tercers, previ pagament de la taxa
corresponent.
5.2. Autoritzar repintar l'àrea d'afecció del seu gual de 4 ml, ubicat al c. Lleida 5, iniciantla des de l'extrem més proper al camí del Mig de la seva porta d'accés.
5.3. Concedir canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 69 de la sèrie 1a del
cementiri municipal .
5.4. Anul·lar el rebut d'ocupació de la via pública referent a l'any 2017, com es comunica
a l'acord de Junta de Govern Local en la sessió ordinària realitzada el dia 16 de gener de
2018, a nom de Lorena Sánchez Mauri amb DNI B43951342.
NOM

DNI

Lorena
Sánchez
Mauri-Daniel Beltran
Mangrané

ANY

SITUACIÓ

Any 2017

Major,50

IMPORT €
51,5

Segon.- Aprovar la liquidació de l'ocupació de la via pública corresponent a l'any 2017, a
nom de Lorena Sánchez Mauri, amb el següent detall:
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NOM
Lorena
Mauri

DNI
Sánchez

ANY

SITUACIÓ

Any 2017

Major,52

IMPORT €
51,5

5.5. Concedir la cessió dels drets funeraris del nínxol número 21 de la sèrie 4a del
cementiri municipal a favor de l'Ajuntament de Roquetes.
5.6. Concedir el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 124 de la sèrie 8a
del cementiri municipal .
5.7. Concedir, donar de baixa el gual permanent número 556, ubicat al C. València 19, a
partir del segon semestre de l'any 2018.
5.8. Concedir, donar de baixa el gual permanent número 268, ubicat al C. València 28, a
partir del segon semestre de l'any 2018.
5.9. Autoritzar al GEPEC-EdC la cessió d'ús del canó de projecció audiovisual per realitzar
el curs de Bioconstrucció els dies 24 i 25 de febrer de 2018.
6. Qualitat de Vida
6.1. Concedir targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
6.2. Es dóna compte del Servei d’ajuda a domicili que tot seguit es detalla:
- Atorgar el servei d’ajuda a domicili a les sol·licitud següents:
Expedient-tipus

Població

Hores

Data d’inici

Exp2017/00607
SAD Social

Roquetes

2 h/set

9/11/2017

Modificar el servei, de SOCIAL a DEPENDÈNCIA, al tenir l’usuari/ària reconeguda la
situació de dependència i haver estat prescrit el servei en virtut de resolució aprovatòria
del Programa Individual d’Atenció, d’acord amb allò establer a la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de
Dependència, amb la intensitat i terminis establerts en aquesta normativa.
Expedient

Població

Exp 2010/01257 Roquetes

Passa de

A tenir

Data
d’efectivitat

3h/set

14h/mes

2/10/2017

Donar de baixa del servei a les sol·licituds:
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Expedient

Població

Exp
2011/00610 Roquetes
SAD Social

Motiu

Data baixa

Canvi de residència

19/10/2017

7. Subvencions
7.1. Sol·licitar a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural una subvenció en espècie, per
import de 6.000,00 euros, per a l'adquisició de llibres que són projectes editorials o
títols pendents de comercialitzar en català inclosos en el Sistema d'Adquisició
Bibliotecària, destinats a la Biblioteca Municipal Mercè Lleixà.
7.2. Aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajuts per procediment de concurrència
competitiva per al transport urbà de la línia Tortosa – Roquetes – Raval de Cristo –
Jesús, amb el text que figura com Annex I.
7.3. Sol.licitar subvenció a la Diputació de Tarragona en base al Programa d'Acció
Municipal 2018 per les actuacions següents:

Actuació
Despeses corrents
Pavimentació de la zona del passeig del canal
– Passeig Ramon Bosch

Pressupost

Subvenció

35.469,13 €

35.469,13 €

157.955,15€

134.261,87 €

8. Registre animals perillosos
8.1. Concedir llicència per a la tinença d'un gos considerat potencialment perillós,
anomenat LOLA, de raça Pit Bull.
8.2. Concedir llicència per a la tinença d'un gos considerat potencialment perillós,
anomenat ZSAZSA, de raça Rottweiler.
8.3. Concedir llicència per a la tinença d'un gos considerat potencialment perillós,
anomenat TIGRETON, de raça Pit Bull.
9. Contractació
9.1. Aprovar el pressupost presentat pel senyor Javier Robres Aranda per import de
1.815,00 euros (21% IVA inclòs), pels treballs de revisió diària del correcte funcionament
de les bombes i altres elements per evitar que una aturada provoqui una alteració en els
paràmetres de les aigües abocades al barranc de la Vallcervera.
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9.2. Aprovar el pressupost presentat per l'Institut de Tecnologia de la Construcció de
Catalunya, per import de 644,40 euros (21% IVA inclòs), per al manteniment de
programes informàtics i la seva actualització per a l'any 2018.
9.3. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Bioma Facilities, SL, per import de
255,50 euros (21% IVA inclòs), pel subministrament i treballs de plantació d'un arbre i
tutor de fusta a la vorera de l'avinguda Port de Caro.
9.4. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Dertosa Manteniments i
Instal·lacions SL per import de 302,50 euros (21% IVA inclòs), pels treballs de reparació
de l'aparell elevador de l'edifici de l'Ajuntament.
9.5. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Etra Bonal S.A. per import de
1.053,91 euros (21% IVA inclòs), per treballs d'actuació immediata, refer els fonaments i
reposar el bàcul malmès del carrer Isaac Peral a la Raval de Cristo.
10. Requerir fer efectiu el pagament per import de 1.235,17 € (IVA inclòs), en

concepte del pressupost presentat per ETRABONAL, en concepte de treballs de
muntatge i connexionat elèctric a realitzar per la reposició d’un bàcul malmès
per accident de trànsit el dia 8/01/2018.
Roquetes, 20 de febrer de 2018.
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