EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 29/2017 DE 08 D'AGOST
1. Aprovar, si procedeix, acta anterior, núm. 28/2017, de data 25 de juliol.
2. Hisenda
2.1. Donar compte actualització preus del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament.
Es dóna compte a la Junta de Govern Local l'escrit tramès pel Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament amb registre d'entrada núm. 3763 de data 18 de juliol de 2017, on
ens informen de l'actualització dels diversos trams de quotes que aporten els socis en
funció de la població de cada municipi i també l'aplicació d'un augment progressiu
durant els exercicis 2018 i 2019, en funció de l'ampliació de capacitats prevista per cada
any que estableix el Pla Estratègic 2017-2020. A l'Ajuntament de Roquetes, li correspon
per a l'exercici 2017, una quota anual de 750,00 euros.
2.2. Anul·lar els rebuts erronis de taxa clavegueram i escombraries, per no correspondre
i emetre'n de nous a nom de l'actual subjecte passiu.
2.3. Retornar l’import de 284,70€ corresponent al 50% de l’import del rebut de la taxa
d’escombraries, any 2017, amb clau de cobrament 43-135-560-2017-01-3107.
2.4. Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries, any 2017,, adreça tributària del carrer
Santa Càndia,3, clau de cobrament43-135-560-2017-01-3590 per import de 210,48€.
2.5. Acceptar la bestreta de 29.680,34€, corresponent al 50% de la subvenció atorgada
per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis
de Catalunya de l'any 2017.
2.6. Aprovar el compte justificatiu, per import de 238,56€.
2.7. Anul·lar les liquidacions aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern Local de
data 25 de juliol de 2017, a Iberdrola Clientes, SAU, corresponents als mesos de maig i
juny que ascendien a la quantitat de 572,22 €.
Aprovar les liquidacions que es relacionen a continuació, en concepte de Taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer
l'empresa Iberdrola Clientes, SAU:
MES LIQUIDACIÓ BASE IMPOSABLE IMPORT
MAIG 2017

7.603,70 €

114,06 €

JUNY 2017

8.382,12 €

125,73 €
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3. Béns
3.1. Denegar llicència de gual. ubicat a l'Av. Ports de Caro 4 bx.
3.2. Concedir llicència de gual núm. 436, permanent de 4 ml. al carrer Sant Joan,20,
segon semestre 2017, salvant el dret de propietat i sens perjudici a tercers, previ
pagament de la taxa corresponent.

3.3. Autoritzar la utilització de la pista de terra i vestidors de la zona esportiva a
l'Associació Esportiva Veterans Roquetenc, per realitzar els entrenaments de la nova
temporada, a partir del 17/08/2017 , els dimarts i dijous de les 20:30h a les 22:30h.
3.4. Autoritzar la realització de la XIX Pujada als Ports per a motos clàssiques, al Moto
Club Roquetes el dia 13 d'agost de 2017.
3.5. Autoritzar la cessió d'ús de 120 cadires i 3 taules al'Associació de Veïns del PortMont Caro, per a la realització d'una assemblea general el 19/08/2017.
3.6. Autoritzar la cessió d'ús de material a l'AV veïns del Port-Mont Caro, amb motiu de
la celebració dels actes de germanor al voltant de la festa de la Mare de Déu dels Ports,
que tindrà lloc el proper dia 15/08/2017.
3.7. Autoritzar la cessió d'ús d'espais públics per a la gravació d'un projecte
cinematogràfic els dies 17-18-19 d'agost:
4. Subvencions
4.1. Donar-se per assabentada de la subvenció concedida, per la Diputació de Tarragona,
àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà – Unitat de Cultura, per import de 4.485,50
euros, per al projecte "obres d'accessibilitat en planta baixa i adequació del bar del Casal
Hort de Cruells", amb un pressupost d'execució de 32.655,80 euros, dintre de la
convocatòria de subvencions destinades a les actuacions de conservació i millora dels
equipaments municipals, programa d'inversions en equipaments municipals d’interès
ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural.
4.2. Donar-se per assabentada de la subvenció concedida, per la Diputació de Tarragona,
àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà – Unitat de Cultura, per import de 2.168,10
euros, per a la gestió i funcionament del Pavelló Municipal de Roquetes, amb un
pressupost d'execució de 38.492,55 euros, dintre de la convocatòria de subvencions
destinades a les actuacions de conservació i millora dels equipaments municipals,
programa de gestió i funcionament per als equipaments municipals de serveis al ciutadà
oberts al públic, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural.
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4.3. Donar-se per assabentada de la subvenció concedida, pel Consell d'Administració
de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, per import de 595,00 euros, per al projecte
"exposició Lo Canalero", amb un pressupost de despeses de 2.670,00 euros (expedient
CLT025/17/00049).
4.4. Sol·licitar una subvenció al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies per la contractació en pràctiques de 4 persones
beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per un import de 44.000,00
euros, i comprometre’ns a la realització del programa pel qual es demana la subvenció
en el supòsit d’obtenir-la.
4.5. Donar-se per assabentada de les subvencions concedides, pel Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per import de 20.350 euros, per a la
realització d'actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (Annex 4,
expedient TE40932216), i per import de 29.965,35 euros, per a la prevenció d'incendis
forestals i restauració del potencial forestal (Annex 5, expedient TE50932316).
5. Autoritzar l'inici de es obres de reparació estructural de la casa de La Segura, en
forma immediata, degut al risc descrit pel director de les obres.
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