EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 21/2017, DE 13 DE JUNY.
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior núm. 20/2017, de data 30 de maig
de 2017
2. Hisenda
2.1. Aprovar el compte justificatiu, per import de 1.961,41€, per atendre el pagament de
les despeses per l'adquisició de tres làmpades decoratives per a la biblioteca municipal
de Roquetes Mercè Lleixà.
2.2. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import 100,00 € a favor
de la Secretaría de Estado de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda
Digital, en concepte de taxa per reserva del domini públic radioelèctric ús privatiu de la
Policia Local de l'any 2017.
2.3. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 27,27 €, en
concepte de les despeses originades per assistir a una reunió de caps de policia local de
les Terres de l'Ebre.
2.4. Autoritzar i disposar la despesa per import de 600,00 €, a favor de l'Institut Roquetes,
en concepte de Premi-beca Institut Roquetes.
2.5. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import
d'11.538,32 €, corresponents a factures incloses en la relació núm. 12/2017.
2.6. Aprovar el compte justificatiu, per import de 385,42€, en concepte de despeses de
correus.
2.7. Aprovar el compte justificatiu, per import de 12€, , per atendre el pagament de les
despeses de còpies antigues de Roquetes .
2.8. Aprovar el compte justificatiu, per import de 230,23€, per atendre el pagament de
les despeses de la compra de material divers per activitats diverses del Centre obert
Xirinxina.
2.9. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 13,05€, a favor
del Servei Català de Trànsit, en concepte de taxa per realitzar el tall dels carrers
Major(T-342), Av. del Port de Caro (T-341) i Av. Diputació (TV-3421) amb motiu de les
festes majors 2017 que tindran lloc el mes de juliol (Expedient 94/1781704-2).
2.10. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 56 €, en
concepte de despeses originades per un dinar amb motiu d'una reunió de treball.
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2.11. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 34,81 €, en
concepte de despeses originades pel desplaçament per assistir a les XXXIV Jornades
sobre subministrament d'aigua i sanejament a Tarragona.
3. Llicències urbanístiques
3.1. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en reforç de
la jassera de fusta, essent el domicili de l'obra Olivera, 16.
3.2. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en col.locació
llosa de formigó 24 m2 a la terrassa, essent el domicili de l'obra Montcaro, 12.
3.3. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en col.locació
35 m2 de gres i lluir de parets del magatzem existent, essent el domicili de l'obra
Barranc de l'Os A, 4.
3.4. Concedir llicència d'obres majors per a la realització de Reforma local per adequació
activitat a Centre Mèdic, a l' immoble situat a Av. Port de Caro, 41 part., amb referència
cadastral 9919105BF8291H0001FE.
4. Béns
4.1. Autoritzar la cessió d'ús del material a l'Escola Raval de Cristo amb motiu de la
celebració de la festa de fi de curs .
4.2. Autoritzar a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes la il·luminació del
pati dels til·lers i la cessió de 4 contenidors d'escombraries per a la Revetlla de Sant Joan
el 23 de juny de 2017 al pati dels til·lers.
4.3. Autoritzar la utilització del saló de plens de l'Ajuntament de Roquetes per celebrar
una cerimònia matrimonial el 02/08/2017.
4.4. Autoritzar la cessió d'ús del pavelló poliesportiu al Club Futbol Sala Roquetes per a
la realització del XXXIIIè Torneig de Futbol Sala Ciutat de Roquetes, amb motiu de les
Festes Majors, els dies 30 de juny a partir de les 18h i el dia 1 de juliol.
4.5. Autoritzar la utilització de la pista de futbol sala de la zona esportiva per realitzar
un torneig.
4.6. Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes de maig de
2017, i que ascendeix a l'import total de 187,75€.
4.7. Concedir, el canvi de nom de la llicència de gual número 292, ubicat al carrer Rebull,
5.
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4.8. Autoritzar, ocupar la via pública davant de l'immoble al carrer Major 14, amb camió
grua durant una setmana aproximadament, amb motiu de pintar l'habitatge.
4.9. Renovar la llicència concedida per col·locar 3 taules i cadires davant de l’establiment
“Bar Sport”, a la vorera del C. Major, 10.
4.10. Concedir permís per col·locar unes 20 taules i les corresponents cadires, a més de
les concedides per tot l'any, durant els dies de les Festes Majors, al carrer Major núm.
10.
4.11. Concedir donar de baixa el gual permanent número 357 de 3 m.l., ubicat al C. Sant
Joaquim 17.
4.12. Concedir llicència de gual núm. 643, permanent de 3 ml. al carrer Colon, part de
darrera del carrer Balagué 42.
4.13. Autoritzar a l'entitat Trail Roquetes l'ocupació dels dos aparcaments de davant el
local del Trail al carrer Canal 1, el proper dissabte 17 de juny de les 17 a les 21 hores,
amb motiu de la presentació de les pubilles de festes majors del Trail Roquetes i petit
refrigeri.
4.14. Concedir a la Parròquia de Sant Antoni de Pàdua, la col·laboració de la Policia Local
per als actes previstos per la festivitat de Corpus el dia 18 de juny, i prohibir
l'estacionament i tall del trànsit pels carrers on passa la processó.
4.15. Autoritzar, a l'Agrupament Escolta i Guia Pere Quart, l'ús de la sala de l'antic
gimnàs de la zona esportiva municipal per poder passar la nit dels dies 8 i 9 de juliol.
5. Qualitat de Vida
5.1. Concedir targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
5.2. Escrit del Consell Comarcal del Baix Ebre, en el que comuniquen l'atorgament,
modificació i baixa dels serveis d'ajuda a domicili que tot seguit es detallen:
Atorgar l'accés al servei a les sol·licituds que seguidament es detallen:
Expedient-tipus

Població

Hores

Data d'inici

Exp.2017/00111SAD SOCIAL

Roquetes

3 hores/setmanals

01/03/2017

Exp.2016/00486SAD DEPENDÈNCIA

Roquetes

9 hores/mensuals

20/03/2017

Exp.2017/00134-

Roquetes

3 hores/setmanals

27/03/2017

Junta de Govern Local núm. 21/2017

3/4

SAD SOCIAL
Escrit del Consell Comarcal del Baix Ebre, en el que comuniquen l'atorgament,
modificació i baixa dels serveis d'ajuda a domicili que tot seguit es detallen:
Atorgar l'accés al servei a les sol·licituds que seguidament es detallen:
Expedient-tipus

Població

Hores

Data d'inici

Exp.2017/00111SAD SOCIAL

Roquetes

3 hores/setmanals

01/03/2017

Exp.2016/00486SAD DEPENDÈNCIA

Roquetes

9 hores/mensuals

20/03/2017

Exp.2017/00134SAD SOCIAL

Roquetes

3 hores/setmanals

27/03/2017

Modificar el servei a les sol·licituds que seguidament es detallen:

Expedient-tipus

Població

Nou servei

Data d'efectivitat

Exp.2012/00059SAD SOCIAL

Roquetes

3 hores/setmanals

24/02/2017

Exp.2016/00605SAD SOCIAL

Roquetes

3 hores/setmanals

01/03/2017

Donar de baixa del servei a les sol·licituds que seguidament es detallen:
Expedient-tipus

Població

Exp.2010/01996- Roquetes
SAD
DEPENDÈNCIA
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Nou servei

Data d'efectivitat

Ingrés
residencial

06/03/2017
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