RESUM ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 06/03/2018
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior, núm. 6/2018, de data 27 de febrer
2. Hisenda
2.1. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
9.691,70 €, corresponents a factures incloses en la relació núm. 06/2018.
2.2. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
2.748,74 €, corresponents a factures incloses en la relació núm. 07/2018.
3. Llicències urbanístiques
3.1. Donar-se per assabentat de la comunicació prèvia de la primera ocupació de les
obres de construcció de nau adossada al Polígon Industrial "La Ravaleta" Subsector D2.1
antiga parcel.la 3, sol.licitada per la mercantil FEDERICO GARCIA Y DOS MAS CB, sense
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat.
3.2. Concedir llicència d'obres majors per a la realització d'habitatge unifamiliar aïllat, al
solar situat a Urb. Pilans. Ctra. Port, 164, amb referència cadastral
5826521BF8252N0001RS, d'aquesta localitat.
3.3. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en
tancament de la finca segons pressupost, essent el domicili de l'obra Polígon 47
parcel.la 3 partida Ramal del Colomar, amb un pressupost de 3.850,00 € (Exp. G303/2018), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
4. Llicències d’activitat
4.1. Inscriure en el Registre Municipal d'Activitats el canvi de titularitat de l’activitat
"Centre de suport familiar", situat al carrer Escorial, 11 baixos, llicència d'activitat que
constava a nom de la Sra. MONTSERRAT LIZA CASTELLS, passant a figurar a nom de la
Sra. ANA PIZARRO PASTOR amb el NIF 47620970E, amb efectes de data 27 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.
4.2. Inscriure en el Registre Municipal d'Activitats el canvi de titularitat de l’activitat
Comerç articles equipament per a la llar que desenvolupa al Polígon Industrial "La
Ravaleta" parcel.la 2, llicència d'activitat que constava a nom de Cadena Llums SCP,
passant a figurar a nom de Nico Gesin SL amb el NIF B62761820 amb efectes del dia 22
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.
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5. Béns
5.1. Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes de febrer
de 2018, i que ascendeix a l'import total de 90,00€.
5.2. Autoritzar a Applus Iteuve Technology, SL a desplaçar la seva unitat mòbil els dies
3, 4, 5 i 6 d'abril de 2018, per tal de realitzar inspeccions tècniques a vehicles agrícoles i
ciclomotors en horari de 9 a 13 h., amb indicació que es faran a la cooperativa Soldebre.
5.3. Autoritzar a la Comunitat de regants del pou de Poca Teula, a utilitzar una sala del
casal Hort de Cruells, per realitzar una reunió el 09/03/2018 de les 19:30h a les 20:30h.
5.4. Autoritzar a utilitzar el pavelló poliesportiu a l'Assemblea Nacional Catalana per tal
de realitzar un dejuni col·lectiu, baix el lema "Prou Ostatges", entre els dies 9 i 16 de
març de 2018.
Segon.- Autoritzar la cessió del material que es detalla a continuació:
- 4 taules
- 50 cadires
- cordó de separació d'espais
6. Qualitat de Vida
6.1. Aprovar l'annex al conveni marc per a la prestació del servei social d'atenció
primària a la Comarca del Baix Ebre, per a l'any 2018.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 33.387,03 € a favor del Consell
Comarcal del Baix Ebre, en concepte de prestació del servei social d'atenció primària a la
comarca del Baix Ebre any 2018.
6.2. Aprovar l'annex per al 2018 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
del Baix Ebre i l'Ajuntament de Roquetes per a la realització del BAT (Banc d'Ajudes
Tècniques) dins del programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia
personal i l'atenció a les persones amb dependències (ProdeP).
7. Requerir fer efectiu el pagament per import de 169,40€, en concepte de la

factura núm. 122, presentat per Serralleria RG, scp, per canviar 3 tubs verds i
reparar tela de la pista de l’Hort de Cruells, i que ascendeix a 169,40 €, atès els
danys provocats.
8. Contractació
8.1. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Ofi-complet, per a l'adquisició de
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tres impressores Laser monocrom Brother HL-L2350DW, per import de 312,18 euros
(21% IVA inclòs), amb destinació a un dels despatxos de les oficines de l'Ajuntament i les
altres dues a les noves oficines dels Serveis Socials a ubicar a l'edifici de l'antic
ajuntament.
8.2. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil T-Systems, per import de
2.513,78 euros (21% IVA inclòs), per al manteniment del programari SICAL
corresponent a l'any 2018.
8.3. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil T-Systems, per import de
1.452,00 euros (21% IVA inclòs), pel servei de consultoria remota per al tancament
comptable de l'exercici 2017.
Roquetes, 6 de març de 2018
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